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                                                             ส่วนที่ 1 
                                                              บทน า 

  แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2560-2562)  ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  และเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐโดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลมาแปลงสู่ภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล  ได้แก่  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  รวมทั้งโครงการเมือง
น่าอยู่  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีฐานะยากจน  ตลอดจนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ได้ แก่  การศึกษา  
วัฒนธรรม  สุขภาพ  พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งแผนพัฒนาฉบับนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
ต่อไป 
 

1. การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
             แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลั กคิด
ที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรมที่จะน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ เป้าหม าย  จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และบรรลุตามวิสัยทัศน์ในที่สุด 
              แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1.  เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
   2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
   3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
   4.  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  คือ 
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   1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
   2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นในกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนปฏิบัติการ  

  3. เพ่ือเป็นก าลังในการปฏิบัติงาน ท าให้ทราบทิศทางและความมุ่งหวัง เป็นความคิดสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดย
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
      -  เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค  โดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและ 
         นโยบายของผู้บริหารเพื่อจะก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผน 

    ขั้นตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
      -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์  ข้อมูลที่เก่ียวข้องปัญหา 
 ความต้องการและนโยบายผู้บริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

    -  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประชุมพร้อมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาคม ประชุมกันเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/แผนงาน พร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหาเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนา 

   ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
       -  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       -  การวิเคราะหข์้อมูล 
         -  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
       -  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลา 3 ปี            
   ขั้นตอนที่ 4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาเป็นการพิจารณาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาโดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการ / แผนงาน จากปัจจัย ดังนี้ 
       -  ความจ าเป็นเร่งด่วน 
       -  ขีดความสามารถทางทรัพยากร ทั้งคน  งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ 
       -  ความเชื่อมโยงของแผนงาน และระยะที่จะด าเนินการ 
   ขั้นตอนที่  5    การจัดท ารายละเอียดโครงการ / แผนงาน                                          
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   ขัน้ตอนที่  6    จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
   ขั้นตอนที่  7    การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

  1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
                แผนพัฒนาสามปี  เป็นกรอบหรือเครื่องมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  คือ  เป็นกรอบหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาที่จะน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทาง  การด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านงบประมาณ 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์   อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาตัดสินในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง  โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ 

ทรัพยากรทางการบริหารประกอบด้วย 
1. เงิน  คือ  เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอกต่างๆ  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
2. คน  คือ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้าง  จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและน าศักยภาพต่าง ๆ  เหล่านั้นมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานให้กับเทศบาล    และงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  วัสดุอุปกรณ์  คือ  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อาคารสถานที่  ที่มีอยู่น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ 
4.  การบริหารจัดการ  จะต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี  ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ  น ามาบริหารงานเพ่ือที่จะขับเคลื่อนทรัพยากรต่าง ๆ  ให้เดินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
2.1  สรุปสถานการณ์พัฒนา  
   การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT  Analysis) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2559-2563) ตามประเด็นยุทธศาสตร์จากการจัดเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียว  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2556-2560  และรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้    

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นองค์กรที่สามรถก าหนดทิศทาง นโยบาย การบริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 2.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นชนบท  อากาศปลอดโปร่ง  ยังไม่มีปัญหามลภาวะ  มลพิษ  
 3.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาที่หลากหลายครอบคลุมทุกระดับ  ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 4.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโดดเด่นคือ  พิพิธภัณฑ์สิรินธร   
 5.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ คือผ้าไหมแพรวา  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
 6.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีสภาพภูมิประเทศเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตร 
 7.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  สามารถสร้างองค์ความรู้  และเผยแพร่ได้อย่างหลากหลาย 
 8.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เช่น  วัฒนธรรมประเพณีชาวผู้ไทและมีดนตรีโปงลางเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
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 9.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีสินค้า  OTOP  ที่มีชื่อเสียงหลายอย่าง เช่น  ผ้าไหมแพรวาที่เลื่องชื่อ  โปงลาง  ไส้กรอกปลา  และข้าวเขาวง 
 10. จังหวัดกาฬสินธุ์มีเข่ือนดินที่ยาวที่สุดในประเทศ  คือ เขื่อนล าปาว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
  2. พ้ืนที่บางส่วนตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าชี  ล าปาว  จึงเป็นที่รองรับน้ าหลากในปีที่มีปริมาณฝนสูง 
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือระดับมัธยมปลายหรือสายวิชาชีพ แล้วก็จะออกไปเป็นแรงงานในโรงงานต่างจังหวัด 
  4.  บุคลากรขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  และขาดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า 
  5  เด็ก เยาวชน  ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเพราะต้องไปท างานในต่างถ่ิน 
  6. ค่านิยมด้านการศึกษา(ผู้เรียนเรียนอย่างไม่มีเปูาหมาย) 
  7. ขาดการสืบทอด/ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ในท้องถิ่น 
  8.  แรงงานภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการอาหารไทย, การนวด ขาดทักษะฝีมือตามมาตรฐานสากล 

  9.  แหล่งท่องเที่ยวขาดการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
  10.  ขาดการส่งเสริมทางวิชาการทางการเกษตรอย่างจริงจัง  ท าให้การปลูกพืช  ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด  และไม่ได้ราคา 
  11.  ขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าให้เป็นcluster  (กลุ่มผู้ผลิต) 
  12.  ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ 
  13.  ขาดการวางผังการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 14. แหล่งน้ าและระบบชลประทานในการท าการเกษตรยังไม่ทั่วถึง ขาดแหล่งน้ าบาดาลน้ าลึก 
 15. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 16. พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
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 17. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าอย่างไร้ทิศทางขาดการวางแผนการผลิต 
 18. ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในระดับต่ า เช่น อ้อย มันส าปะหลัง เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง 
 19. เกษตรกรยังขาดความตระหนักในการผลิตที่ดีและเหมาะสม  องค์กรภาคเกษตรยังไม่เข้มแข็งและไม่สามารถท าธุรกิจชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ   
 20.  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 

โอกาส  (Opportunity) 
 1.  นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เน้นในด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.  ประชนสนใจและตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
 3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 12 โรงเรียน 
 4.  จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 5.  ศาสนาที่นับถือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 6.  จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่บนเส้นทาง EWEC (East West Economic Corridor) 
  7.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
  8.  จังหวัดกาฬสินธุ์มีภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Treates) 
 1.  เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมและภัยแล้ง 
 2.  ประชากรในภาคชนบท ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ยังมีรายได้เฉลี่ยในอัตราที่ต่ ากว่าประชาชนในเขตเมือง   
 3. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  อาจน ามาซึ่ง  อาชญากรข้ามชาติ  ยาเสพติด โรคติดต่อ  แรงงานข้ามชาติ  ฯลฯ 
 4. เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลง 
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 5. ชนบทยังขาดแคลนความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะระบบประปา 
 6.  การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ  สื่อเป็นตัวแปร ท าให้ประเพณีเสื่อมถอย  เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
 7. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารแนวใหม่โดยการน าเอาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
 8.  ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
            9.  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกฎหมายท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
           10.  เศรษฐกิจโลกถดถอยท าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
           11.  สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าในปัจจุบัน 
           12.  ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
           13.  รัฐบาลสนับสนนุงบประมาณแหล่งท่องเที่ยวน้อย 
           14.  ไม่มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น 
           15. ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพาราขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศ  และพ่อค้าคนกลาง 

   เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จึงก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
   “คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม  มุ่งน าการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด”  
 พันธกิจ (Mission) 
   1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
   2. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
   5. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
   6. การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การปูองกัน การรักษา และการฟื้นฟู  
  2) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะ การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  5) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6) สนับสนุนการปูองกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นเร่งด่วนและไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด   
8) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  9) บูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
  10) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  11) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
  3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 
  4) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
  3) ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  4) เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
  5) ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  6) ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน 
  7) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
  2) สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 
  5) พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด 
  6) พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 
  8) ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  9) ส่งเสริมการปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ 
   2) ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
   3) บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ประชาชน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
   2) ส่งแสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการโครงการในพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ในปี พ.ศ. 2559  ตามนโยบายการพัฒนาครอบคลุม 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  759  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 1,411,817,376  บาท น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 536 โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้รวม 298,055,462  บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของจ านวนงบประมาณท่ีน าไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
         

 1.1 เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรฯ  จ านวน 2 โครงการ เงิน 21,250,000 บาท 
 1.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬาฯ  จ านวน 11 โครงการ เงิน 7,400,000 บาท 
 1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ านวน 1 โครงการ เงิน 7,157,200 บาท 
 1.4 ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการฯ  จ านวน 7 โครงการ เงิน 5,350,000 บาท 

 1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  จ านวน 3 โครงการ เงิน 300,000 บาท 

 1.6 ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 โครงการ เงิน 30,000 บาท 

 1.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน 3 โครงการ เงิน 1,946,000 บาท 

 รวม  จ านวน 28 โครงการ เงิน    43,433,200.0  บาท 

 
 

      



แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์(พ.ศ.2560-2562)  12 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว           
      - ส่งเสริมและสนับสนุนเอกลักษณ์การท่องเที่ยวฯ  จ านวน 27 โครงการ เงิน 8,163,000 บาท 

 รวม  จ านวน 27 โครงการ เงิน 8,163,000 บาท 

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น           

 3.1 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืนฯ  จ านวน 10 โครงการ เงิน 1,500,000 บาท 
 3.2 ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ  จ านวน 2 โครงการ เงิน 600,000 บาท 

 3.3 ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

จ านวน 2 โครงการ เงิน 650,000 บาท 

 3.4 ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน 12 โครงการ เงิน 950,000 บาท 

 3.5 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจรฯ  จ านวน 1 โครงการ เงิน 300,000 บาท 

                                         รวม  จ านวน 27 โครงการ เงิน 4,000,000 บาท 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น           

 4.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพฯ  จ านวน 64 โครงการ เงิน 16,982,480 บาท 

 4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกฯ  จ านวน 113 โครงการ เงิน 42,721,382 บาท 

 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  จ านวน 51 โครงการ เงิน 6,320,000 บาท 

 4.4 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ  จ านวน 29 โครงการ เงิน 6,320,000 บาท 

 4.5 พัฒนาบุคลากรของ อบจ.กส. เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  จ านวน 4 โครงการ เงิน 695,000 บาท 

 4.6 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน  จ านวน 85 โครงการ เงิน 8,384,600 บาท 

 4.7 ส่งเสริมด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพฯ  จ านวน 2 โครงการ เงิน 150,000 บาท 

 4.8 ส่งเสริมการปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  จ านวน 1 โครงการ เงิน 80,000 บาท 

 รวม  จ านวน 349 โครงการ เงิน 81,653,462 บาท 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน          

 5.1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งฯ          

         (1) ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ลูกรัง คสล. ลาดยาง  จ านวน 85 โครงการ เงิน 99,356,800 บาท 

         (2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 1 โครงการ เงิน 2,000,000 บาท 

 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติฯ          

         (1) ขุดลอกแหล่งน้ า  จ านวน 3 โครงการ เงิน 15,164,000 บาท 

 5.3 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพฯ  จ านวน 11 โครงการ เงิน 42,010,000 บาท 

 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  จ านวน 5 โครงการ เงิน 2,275,000 บาท 

 รวม  จ านวน 105 โครงการ เงิน 160,805,800 บาท 

 รวมทั้งสิ้น  จ านวน 536 โครงการ เงิน    298,055,462  บาท 

 
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ในห้วงปี 2559  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) พอสรุปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน  ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ส าหรับการพัฒนาคนและสังคมนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการเสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การ
ส่งเสริม การปูองกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู   ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือดูแลสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตาม
โครงการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจัดหาเครื่องตรวจจอประสาทตาผู้ปุวยเบาหวาน คปสอ. กมลาไสย - ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ า รพ.
กมลาไสย  เป็นต้น การพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  การพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การ
พัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย  61 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 95,216,000 บาท น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 จ านวน   28 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 43,433,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.04  ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติฯ  คิดเป็นร้อยละ 2.74  
ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม   เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณี  และวัฒนธรรมในถิ่นฐานของตน เขตพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย  67 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 64,396,500 บาท  น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 จ านวน   27  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 8,163,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.04  ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติฯ    
คิดเป็นร้อยละ 2.74  ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการท าเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินโครงกา รบูรณา

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกิจกรรม ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของครัวเรือน   โครงการ
ประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพด้านการเกษตรพอเพียงและด้านทักษะการด ารงชีวิต  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้านใ นจังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบ เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตประจ าวันตาม
หลักการของความพอเพียง  และ อุดหนุนหน่วยงานต่างๆด้านการฝึกอบรมอาชีพ  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย   27  โครงการ งบประมาณตั้งไว้  
รวม 27,280,000  บาท น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  27  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 4,000,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.04  ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติฯ    คิดเป็นร้อยละ 1.34   ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความส าคัญในด้านการศึกษาของท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และเยาวชน

ในจังหวัด   ในเรื่องการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดว กในโรงเรียน  เช่น 
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและทักษะกระบวนการของผู้เรียน  
และโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจ  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นเจ้าของภาษามาสอนให้กับนักเรียนในสังกัด ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ   และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้คู่คุณธรรม  ในด้าน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึก ษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงาน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้าง" องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น   
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานส านักงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นไทยห่วงใยประชาชน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการ
ประชาชน  โครงการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาระดับอ าเภอ  
โครงการประชุมให้ความรู้การจัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน  และส่งเสริมงานด้านการศึกษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 
ประกอบด้วย  240  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 162,365,716 บาท น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  349 
โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 81,653,462 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.11  ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติฯ    คิดเป็นร้อยละ 27.39  ของจ านวนงบประมาณที่
น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการวางระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาให้เป็นไปตาม

ความต้องการของประชาชน  แก้ปัญหาความจ าเป็นเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัด   เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง  และก่อสร้างสะพาน เป็นต้น  รักษาดูแล ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ  บริหารจัดการถนนถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 84 สาย อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย  363  โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้รวม 1,060,559,160 บาท น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  105  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 
298,055,462 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.59 ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติฯ    คิดเป็นร้อยละ 53.95  ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6. ด้านการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ในด้านการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้บรรจุ

โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 2,000,000  บาท ไม่ได้น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559  
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม  มุ่งน าการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด”  

 3.1.2 พันธกิจ (Mission) 
  1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   
  2. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี    

 3.1.3 แนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู  
  2) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะ  การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  5) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6) สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน 
  7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นเร่งด่วนและไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด   
  8) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  9) บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
  10) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  11) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
  3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 
  4) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
  3) ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  4) เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
  5) ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน 
  6) ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  7) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
  2) สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 
  5) พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด 
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  6) พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 
  8) ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  9) ส่งเสริมการปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ 
  2) ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
  3) บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่   
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3.2

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

(องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการเอง / อุดหนุนหนวยงานอื่น / ประสานแผน)
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การ

รักษา และการฟนฟู

14 51,080,000       12 31,020,000      12 31,020,000       38 113,120,000     

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนา

ทักษะ  การกีฬาสูความเปนเลิศ

32 38,750,000       24 30,070,000      24 30,070,000       80 98,890,000      

1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 4 10,100,000       1 150,000          1 100,000           6 10,350,000      

1.4 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 14 4,430,000         12 4,230,000        12 4,230,000         38 12,890,000      

1.5 สงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอแกประชาชน 10 7,766,000         10 7,266,000 10 6,766,000         30 21,798,000      

1.7 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเปนเรงดวนและไมซ้ําซอนกับหนวยงานตน

สังกัด

- - - - - - - -

1.8 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 7 480,000           4 240,000 4 240,000           15 960,000          

1.9 บูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 5 2,774,000         5 2,774,000 5 2,774,000         15 8,322,000        

1.10 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 6,430,000         4 280,000 4 280,000           15 6,990,000        

1.11 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 12 23,784,000       10 23,346,000      10 23,346,000       32 70,476,000      

รวม 105 145,594,000    82 99,376,000     82 98,826,000      269 343,796,000   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.1 สงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 7 5,800,000         7 5,800,000        7 5,800,000         21 17,400,000      

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถิ่น

52 27,060,000       33 9,600,000        35 14,680,000       120 51,340,000      

2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และ

เชิงสุขภาพ

12 32,220,000       12 30,600,000      12 29,500,000       36 92,320,000      

 งบประมาณ  งบประมาณ

(องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการเอง / อุดหนุนหนวยงานอื่น / ประสานแผน)

บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2561)

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

 งบประมาณ  งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
 งบประมาณ  งบประมาณ

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

 งบประมาณ  งบประมาณ

2.4 สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ - - - - - - - -

2.5 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การพัฒนาดานการบริการและการทองเที่ยว

- - - - - - - -

รวม 71 65,080,000      52 46,000,000     54 49,980,000      177 161,060,000   

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

19 4,300,000 18 3,800,000        18 3,800,000         55 11,900,000      

3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาฯ - - - - - - - -

3.3 สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ 1 1,000,000         1 1,000,000        1 1,000,000         3 3,000,000        

3.4 เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) - - - - - - - -

3.5 สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 1,800,000         6 1,800,000        6 1,800,000         18 5,400,000        

3.6 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน 12 14,862,500       12 14,062,500      12 14,062,500       36 42,987,500      

3.7 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการ

ออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑและการตลาด

6 2,700,000         6 2,750,000        6 2,750,000         18 8,200,000        

รวม 44 24,662,500      43 23,412,500     43 23,412,500      130 71,487,500     

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับฯ 168 133,275,800     151 116,233,000    151 116,299,000      470 365,807,800     

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 165 134,359,916 148 80,919,816      147 80,058,616       460 295,338,348     

4.3 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 9 420,000           9 420,000          9 420,000           27 1,260,000        

4.4 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร 14 2,310,000         14 2,310,000        14 2,310,000         42 6,930,000        

4.5 พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถิ่นและประชาชนฯ 1 100,000           1 100,000          1 100,000           3 300,000          

4.6 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุฯ 23 2,462,000         19 2,165,000        19 2,165,000         61 6,792,000        

4.7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 17 42,978,930       10 2,707,230        10 2,687,230         37 48,373,390      

4.8 สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียน

6 740,000           6 740,000          6 740,000           18 2,220,000        

4.9 สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 11 625,000           11 100,000          11 625,000           33 1,350,000        

รวม 414 317,271,646    369 205,695,046   368 205,404,846    1,151     728,371,538   
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
 งบประมาณ  งบประมาณ

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

 งบประมาณ  งบประมาณ

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ 770 1,359,196,000   619 1,062,456,000  478 792,042,150      1,867     3,211,377,151  

5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค

 บริโภค

185 321,539,700     145 247,484,910    108 179,873,370      438 748,988,980     

5.3 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 1 40,000,000       1 40,000,000      1 40,000,000       3 120,000,000     

5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให  

    สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

42 71,287,500       33 60,969,218      27 41,200,000       102 173,456,718     

รวม 998       1,792,023,200  798 1,409,674,929 614 1,054,666,820  2,410     4,253,822,849 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการ

บริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

6.1 สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 9 3,540,000 6 3,180,000        6 3,180,000         21         9,900,000        

6.2 เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอย - - - - - - - -

รวม 9 3,540,000       6 3,180,000       6 3,180,000        21 9,900,000       

รวมทั้งสิ้น 1,641     2,348,171,346  1,350     1,787,338,475 1,167    1,435,470,166  4,158     5,568,437,887 
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
 งบประมาณ  งบประมาณ

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

 งบประมาณ  งบประมาณ

3.2

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ



บช.โครงการพัฒนาฯ - 24

3.2

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการสนับสนุนครุภัณฑทาง

การแพทย

เพื่อจัดหาครุภัณฑทางการ

แพทยที่เพียงพอตอการ

ใหบริการผูปวย

จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย

ที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารมีประสิทธิภาพจํานวน 

 2 แหง

     5,000,000      5,000,000      5,000,000  จํานวน

โรงพยาบาลที่

ไดรับครุภัณฑ

ทางการแพทย

โรงพยาบาลมีครุภัณฑทาง

การแพทยที่เพียงพอตอการ

ใหบริการผูปวย

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

กาฬสินธุ

2 โครงการสนับสนุนครุภัณฑเครื่อง

อัลตราซาวด เครื่องบันทึกการ

บีบตัวของมดลูกและการเตนของ

หัวใจทารกในครรภ(NST) และ

เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กทารก

เพื่อจัดหาครุภัณฑทางการ

แพทย และเพื่อใหผูรับ     

 บริการ ผูปวยหญิง

ตั้งครรภ ไดรับการตรวจ

รักษาและวินิจฉัยจาก

เครื่องมือที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด 

เครื่องบันทึกการบีบตัวของ

มดลูกและการเตนของหัวใจ

ทารกในครรภ(NST) และ

เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กทารก 

จํานวน 1 เครื่อง

     1,500,000      1,500,000      1,500,000  จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

ผูรับบริการไดรับการตรวจ

รักษาและวินิจฉัยจาก

เครื่องมือที่มีคุณภาพ

โรงพยาบาล

ฆองชัย

3 โครงการประสานความรวมมือใน

การดําเนินการเฝาระวังโรคพิษ

สุนัขบา

เพื่อรวมกับสํานักงาน    

ปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ใน

การเฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน

คนและสัตวใหปลอดจาก

โรคพิษสุนัขบา

จํานวนตัวอยางสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนม 60 ตัวอยาง

         20,000          20,000          20,000  จํานวนกลุม

ตัวอยาง

จังหวัดกาฬสินธุเปนเขตปลอด

โรคพิษสุนัขบา ในป 2563

กอง

สงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เครษฐกิจ และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการชาวกาฬสินธุรวมใจ

กําจัดโรคพยาธิใบไมในตับและ

ทอน้ําดี

เพื่อเปนการรณรงคให

ความรูและตรวจพยาธิ

ใบไมตับใหกับประชาชน

ทุกหมูบานชุมชนเขาใจ

และรวมมือในการปองกัน

ประชาชนกลุมเสี่ยง อายุตั้งแต

 30 ป ขึ้นไป จํานวน   

18,530คน

    18,000,000     18,000,000     18,000,000  จํานวน

ประชาชนที่

ไดรับความรูและ

ไดรับการตรวจ

พยาธิใบไมในตับ

ประชาชนกลุมเสี่ยงทุก

หมูบาน/ชุมชนไดรับการ

รณรงคใหความรูและตรวจ

พยาธิใบไมในตับ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

กาฬสินธุ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแล

และสงเสริมสุขภาพ 

ปงบประมาณ2560

- สรางองคความรูเกี่ยวกับ

งานสาธารณสุขดานตางๆ 

ใหกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน

เพื่อใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงาน

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 1,584 หมูบาน 36 

ชุมชน 18,530 คน

    20,000,000 จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ประชาชน ไดรับการฝกทักษะ

 ความเชื่ยวชาญและเทคนิค

ตางๆ ในการดูแลตรวจคัด

กรอง และสื่อสารถายทอดสู

ประชาชนใหสามารถดูแล

พึ่งตนเองได

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

กาฬสินธุ

6 โครงการกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหผูปวย  คนพิการ 

ผูสูงอายุในเขตจังหวัด

กาฬสินธุไดรับบริการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย

ที่จําเปนตอสุขภาพจาก

หนวยบริการ

คนพิการ ผูสูงอายุและผูที่

จําเปนตองไดรับการฟนฟูใน

เขตจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 

12,000 คน

5,000,000      5,000,000      5,000,000      จํานวนคนพิการ

 ผูสูงอายุและผู

ที่จําเปนตอง

ไดรับการฟนฟูใน

เขตจังหวัด

กาฬสินธุ  ที่เขา

รวมโครงการ

 คนพิการ  ผูสูงอายุไดรับการ

บริการฟนฟูสมรรถภาพและ

อุปกรณเครื่องชวยความพิการ

อยางเหมาะสม  ตามความ

จําเปน

กอง

สงเสริมฯ

7 โครงการปรับปรุง พัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัยและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อปรับปรุงพัฒนาสวม

สาธารณะในพื้นที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานสวมสาธารณะ 

(HAS) และเพื่อใหเกิด

ความสะอาดในภาพรวม

ของสวมสาธารณะ

จัดกิจกรรมทําความสะอาด

หองสวมภายในองคการ

บริหารสวนจังหวัด จํานวน    

 1 กิจกรรมตอป

         60,000 จํานวนกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

สวมสาธารณะในองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุอยู

ในเกณฑมาตราฐานสวม

สาธารณะ(HAS) และมีความ

สะอาดถูกสุขอนามัยและ

สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

8 โครงการสงเสริมสุขภาพและ

สุนทรียภาพโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม

เพื่อใหนักเรียนเยาวชน

และประชาชนมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพ ความ

ปลอดภัยและออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก 

สวนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน

อุปกรณเครื่องออกกําลังกาย

จํานวน  1  ชุด

100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง

ออกกําลังกาย

นักเรียนโรงทรายมูลพิทยาคม

 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

และ มีน้ําหนัก สวนสูง

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

9 โครงการสงเสริมสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพ

 นักเรียนในสถานศึกษาภายใน

เขตบริการ

เพื่อใหนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา

ผูปกครอง และชุมชนใน

เขตพื้นที่บริการมีความ

สามัคคีและสัมพันธภาพ

อันดีในการทํากิจกรรม

รวมกัน โดยการออกกําลัง

กาย เลนกีฬา

นักเรียน ครู ผูปกครองใน

ชุมชน จํานวน  200  คน

100,000 100,000 100,000 รอยละของ

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

นักเรียนในเขตบริการ 7 

โรงเรียน ครู ผูปกครอง       

ในเขตบริการเขารวมกิจกรรม

 ออกกําลังกาย มีสุขภาพ

แข็งแรง มีความรักความ

สามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีตอ

กัน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

10 โครงการสงเสริมสุขภาพและ

สุนทรียภาพ โรงเรียนหนอง

ชุมแสงวิทยาคม

เพื่อใหนักเรียนเยาวชน

และประชาชนมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพ ความ

ปลอดภัยและออกกําลัง

การสม่ําเสมอ

เครื่องออกกําลังกายแขน  /

เครื่องออกกําลังกายขอเขา /

เครื่องบริหารสะโพก   /       

เครื่องบริหารไหลและขา / 

เครื่องดัดหลังลดหนาทอง 

รวมจํานวน  5 ชิ้น

100,000 100,000 100,000 นักเรียนรอยละ 

80 มีน้ําหนัก 

สวนสูง และ

สมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ

นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ ความปลอดภัยและ

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

11 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง

นักเรียนโรงเรียน นาเชือก

พิทยาคม จํานวน  100 คน

50,000 50,000 50,000 ผูเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

ผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรง

รอยละ 100

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

12 โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาพ

บุคลากร

เพื่อใหครูและบุคลากรมี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

บุคลากรครูโรงเรียนเชือก

วิทยาคม จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 บุคลากรครู

ไดรับการตรวจ

สุขภาพ  

รอยละ  100

บุคลากรครูไดรับการตรวจ

สุขภาพ  

รอยละ  100

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

13 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด 1. เพื่อปลูกฝงนิสัย รักการ

อานใหกับผูเรียน

2. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

รักการอานใหกับผูเรียน

จํานวนหองสมุดที่ปรับปรุง

จํานวน  1 หอง

100,000 100,000 100,000 จํานวนหองสมุด

ไดรับการ

ปรับปรุง

ผูเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคมมีนิสัยรักการอาน 

รอยละ 83

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

14 โครงการจัดสรางหองฟตเนส เพื่อโรงเรียนจะไดมีหองฟต

เนส สงเสริมการออกกําลัง

กายใหกับ ครู บุคลากร

โรงเรียน นักเรียน ชุมชน 

และประชาชนที่มาใชบริการ

หองฟสเนสที่จัดสราง จํานวน

 1 หอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนหองฟต

เนสที่ใหบริการ

ครู บุคลากรโรงเรียน นักเรียน 

เยาวชน และประชาชน ใน

เขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล 

ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน  ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ  ที่มาใชบริการ มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 14 โครงการ 51,080,000

ป 2561  รวมจํานวน 12 โครงการ 31,020,000

ป 2562  รวมจํานวน 12 โครงการ 31,020,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการมหกรรมกีฬาทองถิ่น

ไทย(กีฬาไทคัพ)

สนับสนุนเด็กเยาวชนและ

ประชาชนไดเลนกีฬา

นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ 

โดยจัดกิจกรรมการ

แขงขันนักกีฬาไทคัพ     

ทั้งระดับจังหวัด และ

ระดับประเทศ จํานวน     

 2 ระดับ

80,000         จํานวนระดับที่เขา

รวมการแขงขันกีฬา

มหกรรมทองถิ่นไทย

เด็กและเยาวชนใน จังหวัด

กาฬสินธุ มีน้ําใจเปน

นักกีฬาและมีสุขภาพ

แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการกีฬาสูความเปนเลิศ 

ระดับเยาวชน

สงเสริมการเลนกีฬาพัฒนาสู

มืออาชีพ

นักกีฬาและผูฝกสอน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ จํานวน 12 

โรงเรียน

200,000        จํานวนนักเรียนที่ไป

แขงขันเปนตัวแทน

เด็กและเยาวชนใน จ.

กาฬสินธุ ไดเลนกีฬาและ

พัฒนาสูการเปนอาชีพได

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.

สัมพันธ สรางสรรคทองถิ่นไทย

สงเสริมการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสังกัด

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

สําหรับ คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา และบุคลากร

ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 1 ครั้ง ตอป

        700,000 จํานวนครั้งในการ

จัดแขงขันกีฬา

บุคลากรในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุมีน้ําใจเปน

นักกีฬาและมีสุขภาพ 

แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการสงเสริมอาชีพสราง

รายไดระหวางปดภาคเรียน

ใหแกนักเรียนในสังกัด

เพื่อสงเสริมอาชีพ สรางรายได

ระหวางปดภาคเรียนแก

นักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

อบจ.กาฬสินธุ

จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 

จํานวน 1 กิจกรรมตอป

        200,000 จํานวนนักเรียนมี

งานทําในระหวาง

ปดภาคเรียน

นักเรียนไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 โครงการวิ่งตามรอยไดโนเสาร เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

ในหมูประชาชนทั่วไป

ประชาชนในจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 1,000 

คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงเสริมสรางสุขภาพ

ทางกายและจิตใจ

ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอสหัส

ขันธ

6 โครงการแขงขันฟุตบอล

เยาวชนและประชาชนชิง

ชนะเลิศแหงประเทศไทย

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชนและ

ประชาชน รูจักใชเวลาให

เปนประโยชน ปองกันและ

แกปญหายาเสพติด

เยาวชนและประชาชน

ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ

เขารวมแขงขันในระดับ

เขต รวมทั้งสิ้น 150 คน

 ระหวางเดือน กันยายน

 - ตุลาคม 2560

    1,900,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนที่

เขารวมการแขงขัน

เยาวชนและประชาชนได

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนโดยการ

ฝกซอม เลน แขงขัน ชม

และเชียรกีฬาฟุตบอล

มากขึ้น

สํานักงาน

การ

ทองเที่ยว

และกีฬา

จังหวัด

กาฬสินธุ

7 โครงการแขงขันกีฬาตาน      

ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และ

ปองกันการใชสารเสพติดใน

โรงเรียน

นักเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 3 โดยจัด

กิจกรรมการแขงขัน 1 

ครั้งตอป

        600,000  จํานวนนักเรียนที่

ไดรับการแขงขัน

นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา 

และมีสุขภาพแข็งแรง

สนง.เขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต

 3

8 โครงการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพนักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

แกนักกีฬา เพิ่มเทคนิคและ

รูปแบบการเลนในสถานการณ

ตาง ๆ

นักกีฬาเยาวชนภายใน

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน  

1,000 คน

     4,000,000  จํานวนนักกีฬา

เยาวชน

นักกีฬาเยาวชนมีความ

สมบูรณทางรางกายสูงสุด

กอนการแขงขัน

การทองเที่ยว

และการกีฬา

จังหวัด

กาฬสินธุ

9 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 เพื่อสงเสริมนักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงและสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางนักเรียนและ

บุคลากรของ  อปท.

นักเรียนตัวแทนจาก 

อบจ.กาฬสินธุ ไดเขารวม

แขงขัน กีฬานักเรียน 

อปท.ในระดับจังหวัด ภาค

 และประเทศ จํานวน 3 

ระดับ

1,000,000   จํานวนครั้งในการ

แขงขันกีฬานักเรียน

 อปท.

นักเรียนมีน้ําใจเปน

นักกีฬาและมีสุขภาพ 

แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

10 โครงการแขงขันกีฬาตอตาน    

ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมให อปท. ในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ และ

ประชาชนในเขตจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรวมกิจกรรมและ

สรางสัมพันธที่ดีตอกัน

ประชาชนในเขตจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  2,000

 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

สงเสริมให อปท. ในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ และ

ประชาชนไดรวมกิจกรรม

และสรางสัมพันธที่ดีตอกัน

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการกีฬา

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออก

กําลังกาย สุขภาพแข็งแรง ใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

อุปกรณกีฬาประเภทตางๆ

 เชน มวย วอลเลยบอล 

บาสเกตบอล ตะกรอ 

ปงปอง ฯลฯ  จํานวน      

 5 ชุด

2,000,000     2,000,000     2,000,000      จํานวนอุปกรณกีฬา นักเรียนสนใจกีฬาและรัก

การออกกําลังกายมากขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการจัดการแขงขันปน

จักรยานเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน และ

ผูดอยโอกาสทุกลุม ทุกเพศ 

และทุกพื้นที่ ไดมีโอกาสเลน

กีฬา และใชกีฬาจักรยานเปน

สื่อในการเสริมสราง

สมรรถภาพ มีสุขภาพแข็งแรง

นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และผูดวยโอกาส 

ในจังหวัดกาฬสินธุ  

จํานวน 300 คน

400,000        400,000        400,000         จํานวนผูเขารวม

โครงการ

 นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และผูดอยโอกาส

ทุกกลุม ทุกเพศ และทุก

พื้นที่ ไดมีโอกาสเลนกีฬา 

และใชกีฬาจักรยานเปนสื่อ

ในการเสริมสราง

สมรรถภาพ มีสุขภาพ

แข็งแรง

กกท.กาฬสินธุ

13 โครงการสนับสนุนการแขงขัน

กีฬานักเรียนตานยาเสพติด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

ประจําป 2560

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออก

กําลังกาย  ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยาเสพติด

นักเรียน และเยาวชนเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ   

เขต 3  จํานวน  500  คน

600,000        600,000        600,000         จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

นักเรียน เยาวชน ใน เขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต

 3 ไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยาเสพ

ติด

สํานักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต

 3
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

14 โครงการจัดทําสนามฟุตบอล

หญาเทียม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักเรียนออกกําลังกายและ

เลนกีฬา

สนามหญาเทียมที่มี

มาตรฐาน จํานวน 1 สนาม

10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนสนามหญา

เทียมที่มีมาตรฐาน

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชน มีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย เลน

กีฬา และมีสุขภาพที่

แข็งแรง

โรงเรียนบัวขาว

15 โครงการจัดทําสระวายน้ํา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักเรียนออกกําลังกายและ

เลนกีฬา

สระวายน้ําที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สระ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนสระวายน้ําที่

มีมาตรฐาน

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนมีสถานที่สําหรับ

ออกกําลังกาย เลนกีฬา 

และมีสุขภาพที่แข็งแรง

โรงเรียนบัวขาว

16 โครงการแขงขันกีฬามวลชน

สัมพันธ

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใน

โครงการแขงขันกีฬามวลชน

สัมพันธ

นักเรียนไดเขารวมการ

แขงขันกีฬามวลชน

สัมพันธ โดยจัดกิจกรรม 1

 ครั้งตอป

100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการ

จัดกิจกรรม

โรงเรียนมีทีมกีฬาในการ

แขงขันกีฬาของชุมชน

โรงเรียนบัวขาว

17 โครงการสานกีฬาสัมพันธชุมชน สงเสริมใหครู นักเรียน และ

ชุมชนทํากิจกรรมรวมกัน

จัดการแขงขันกีฬา

ระหวางหมูบาน 1 ครั้งตอป

100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการ

จัดกิจกรรม

ครู นักเรียน และชุมชนมี

ความรักความสามัคคี

โรงเรียน

คลองขาม

18 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

ประเภทตาง ๆ เชนฟุตบอล 

วอลเลยวอล ตระกรอ ฯลฯ ของ

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา

ประเภทตาง ๆ ของโรงเรียน

คลองขามวิทยาใหไดมาตราฐาน

สนามกีฬาทุกประเภท 

ภายในโรงเรียนคลองขาม

วิทยาคาร จํานวน  5 สนาม

800,000 800,000 800,000 จํานวนสนามที่

ปรับปรุง

มีสนามกีฬาทุกปรเภทที่ได

มาตราฐาน

โรงเรียน

คลองขาม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

19 โครงการสรรหาวิทยากรทองถิ่น

 (กีฬามวย)

เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถดานกีฬามวย

และกีฬาอื่น สงเสริมให

นักเรียนไดออกกําลังกาย ใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน และ

นักเรียนไดเขารวมแขงขันกีฬา

ระดับตาง ๆ

วิทยากรทองถิ่น    จํานวน

 1 คน

50,000 50,000 50,000  จํานวนวิทยากร

ทองถิ่น

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ความรูความสามารถดาน

กีฬามวยและกีฬาอื่น ได

ออกกําลังกาย ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน และเขา

รวมแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

20 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล

และลูวิ่งรอบสนามใหได

มาตรฐานพรอมใช

ปรับปรุงสนามฟุตบอล    

ลูวิ่ง จํานวน อยางละ 1 

แหง

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 จํานวนสนาม

ฟุตบอลและลูวิ่ง

นักเรียน เยาวชน มีสนาม

กีฬาใชในการแขงขัน

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

21 สงเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ

ทางกาย (กีฬา) รวมกับชุมชน

เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษาผูปกครอง และ

ชุมชนในเขตพื้นที่บริการมี

ความสามัคคี และสัมพันธภาพ

อันดีในการทํากิจกรรมรวมกัน

เยาวชน / ประชาชน /   

ผูปกครอง นักเรียน และ

ชุมชนในเขตบริการ  เขา

รวมกิจกรรม จํานวน     

300  คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

เพื่อใหนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา

ผูปกครอง และชุมชนใน

เขตพื้นที่บริการมีความ

สามัคคีและสัมพันธภาพ

อันดีในการทํากิจกรรม

รวมกัน

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

22 โครงการกอสรางลานกีฬารอบ

สนามฟุตบอล โรงเรียนเนินยาง

ประชาสามัคคี

เพื่อใหมีลานกีฬาที่สมบูรณ มี

มาตรฐาน พรอมใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใน

โรงเรียนและภายนอก ใชใน

การจัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการชุมชนสัมพันธ

ทองถิ่นและหนวยงานราชที่

เกี่ยวของ

สนามกีฬา (ลานกีฬารอบ

สนามฟุตบอล) โรงเรียน

เนินยางประชาสามัคคี 

จํานวน 1 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนลานกีฬาที่

กอสราง

มีลานกีฬาที่สมบูรณ มี

มาตรฐาน พรอมใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในโรงเรียนและ

ภายนอก ใชในการจัด

กิจกรรมกีฬา นันทนาการ

ชุมชนสัมพันธทองถิ่นและ

หนวยงานราชที่เกี่ยวของ

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

23 โครงการสงเสริมสุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย (กีฬา) 

รวมกับชุมชน

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียน

ในเขตบริการไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชนโดยการออก

กําลังกายและเลนกีฬา 

หางไกลยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬา

เยาวชน/ประชาชน/

ผูปกครองนักเรียน และ

ชุมชนในเขตบริการ เขา

รวมกิจกรรมจํานวน300คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน ครู ผูปกครอง 

ชุมชนในเขตบริการ มี

ความรักความสามัคคี และ

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน

โรงเรียน

หนองชุมแสง

วิทยาคม

24 โครงการจัดหาเวทีมวย พรอม

อุปกรณการฝกซอม โรงเรียน

หนองชุมแสงวิทยาคม

เพื่อใหนักเรียนไดมีเวทีมวย

พรอมอุปกรณประกอบการ

ฝกซอมกีฬามวยที่เพียงพอ

และมีคุณภาพ

เวทีมวย พรอมอุปกรณ

การฝกซอม  จํานวน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 จํานวนชุดอุปกรณ

การฝกซอม

โรงเรียนมีอุปกรณกีฬาที่

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 2. 

นักเรียนรอยละ 90 มี

สุขภาพพลานามัยแข็งแรง

สมบูรณ มีน้ําหนักสวนสูง

เปนไปตามเกณฑกรม

อนามัย

โรงเรียน

หนองชุมแสง

วิทยาคม

25 โครงการสรางสนามฟุตซอล 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อใหมีสนามฟุตซอล ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สนามฟุตซอล 1 สนาม 100,000        100,000        100,000         จํานวนสนามฟุต

ซอลที่ไดรับ

มีสนามฟุตซอลในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนดงมูล

วิทยาคม

26 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

กีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ

1.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา

วอลเลยบอลใหกับนักกีฬา 2.

สนับสนุนนักกีฬาและผูฝกสอน

เขารวมแขงขันในระดับภาค 

ระดับประเทศ

นักกีฬา/ผูฝกสอน/ผูคงบ

คุมทีม โดยเขารวมทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ จํานวน

 3 ระดับ

200,000 200,000 200,000  จํานวนระดับที่เขา

รวมการแขงขัน

นักกีฬาไดรับประสบการณ

เพื่อปรับปรุงพัฒนาทีมให

ดียิ่งขึ้นและเสริมสราง

ยกระดับใหสูงขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

27 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 

สนามวอลเลยบอล สนามฟุต

ซอล

เพื่อใหสนามกีฬามีสภาพใช

งานไดเปนปกติและไดมาตรฐาน

สนามกีฬา จํานวน 3 

ประเภท

        100,000         100,000         100,000  จํานวนสนามที่

ไดรับการปรับปรุง

 นักเรียนมีสนามกีฬาที่ได

มาตรฐานสําหรับการเลน

กีฬา

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

28 โครงการกอสรางสนามกีฬา

มาตรฐาน (สนามฟุตบอล ลูวิ่ง 

พรอมอัฒจรรย)

เพื่อกอสรางสนามกีฬาสําหรับ

ใชเปนสถานที่ฝกซอมและ

จัดการแขงขันที่ไดมาตรฐาน

สนามกีฬา 1 แหง 5,000,000 5,000,000 5,000,000  สนามฟุตบอล

พรอมลูวิ่ง และอัฒ

จรรย

โรงเรรียนมีสนามกีฬาที่ได

มาตรฐานพรอมตอการ

ใหบริการนักเรียนและ

ชมชน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

29 โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ

เพื่อจัดกิจกรรมการแขงขัน

กีฬาใหกับผูเรียน

 จัดกิจกรรมการแขงขัน

กีฬาจํานวน 1 กิจกรรม

70,000 70,000 70,000  รอยละของนักเรียน

มีความสนใจกีฬา

ผูเรียนกลุมสนใจสามารถ

เลนกีฬาสากลได

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

30 โครงการจัดหาเวทีมวย พรอม

อุปกรณการฝกซอม โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

1. เพื่อสงเสริมการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมแมไมมวยไทย

ใหเยาวชนรุนหลังไดรูจัก

2. เพื่อใชเปนสถานที่ในการจัด

กิจกรรมกีฬาประเภทมวย 

กอสรางเวทีมวยขนาด

มาตรฐาน จํานวน 1 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวนสนามมวยที่

ใชได

โรงเรียนมีเวทีมวยที่ได

มาตรฐาน

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

31 ปรับปรุงสนามกีฬาประเภท

ตาง ๆ เชนฟุตบอล วอลเลยวอล

 ตระกรอ ฯลฯ ของโรงเรียน  

นาเชือกวิทยาคม

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา

ประเภทตาง ๆ ของโรงเรียนนา

เชือกวิทยาคมใหไดมาตราฐาน

สนามกีฬาทุกประเภท 

ภายในโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม จํานวน 6 สนาม

900,000 900,000 900,000 จํานวนสนามกีฬาที่

ปรับปรุงซอมแซม

มีสนามกีฬาทุกปรเภทที่ได

มาตราฐาน

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

32 โครงการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําป 2560

เพื่อใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด คณะ

ผูบริหารและบุคลากรพนักงาน

 ลูกจางในสังกัด มีน้ําใจเปน

นักกีฬาสงเสริมสุขภาพรางกาย

ใหแข็งแรงและสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวาง อปท.

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด คณะ

ผูบริหารและบุคลากร

พนักงาน ลูกจางในสังกัด 

 ทุกคน จํานวน  400 คน

150,000 150,000 150,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

 สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด คณะ

ผูบริหารและบุคลากร

พนักงาน ลูกจางในสังกัด 

มีน้ําใจเปนนักกีฬาสงเสริม

สุขภาพรางกายใหแข็งแรง

และสรางสัมพันธภาพที่ดี

สํานักปลัด

ป 2560  รวมจํานวน 32 โครงการ 38,750,000

ป 2561  รวมจํานวน 24 โครงการ 30,070,000

ป 2562  รวมจํานวน 24 โครงการ 30,070,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

สินคากลุมวิสาหกิจชุมชน

เพื่อสงเสริมสินคาของ

ชุมชนใหมีศักยภาพสูตลาด

ที่ยั่งยืน

กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

กาฬสินธุ  18 อําเภอ จํานวน 80 

กลุม

200,000        150,000        100,000         จํานวนกลุม

วิสาหกิจชุมชน

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

จากการจําหนายสินคาของ

กลุม

กอง

สงเสริมฯ 

สนง.เกษตร

 จังหวัด กส.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน

คนไทยเพื่อกาวสูเวทีอาเซียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ประชากรทองถิ่นในจังหวัด

กาฬสินธุใหมีทักษะความรู

เขาสูเวทีอาเซียนไดอยางมี

คุณภาพและทรงคุณคา

ประชาชนทุกระดับในจังหวัด

กาฬสินธุขาราชการในจังหวัดและ

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน  200 คน

600,000         จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

ขาราชการ พอคา และ

ประชาชนในจังหวัด

กาฬสินธุไดรับหนังสือที่มี

คุณภาพประสิทธิภาพเพื่อ

ใชในการศึกษา

กองแผนฯ

3 โครงการชุมชนรอบรูสูประชาคม

อาเซียน

เพื่อใหความรูประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อบรมสัมมนารุนละ 1 ชุมชน รุนละ 

100 คน จํานวน 2 วันตอรุน       

รวม 72 รุน

7,200,000       จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เพื่อใหจังหวัดกาฬสินธุเปน

จังหวัดที่มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน มี

ความสงบสุขและนาอยู

สนง.

ตํารวจภูธร

จังหวัด

กาฬสินธุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการจัดงาน แสง สี เสียง เลา

ขานตํานานเมืองฟาแดดสงยาง 

จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

แบบเชิงวัฒนธรรมเมือง

โบราณ ฟาแดสงยาง และ

สรางเครือขายความ

รวมมือสงเสริมการทองเที่ยว

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

จํานวน  2,000 คน

2,100,000       จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนชาวจังหวัด

กาฬสินธุมีจิสํานักรักและ

หวงแหนโบราณสถาน 

โบราณวัตถุที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของทองถิ่น

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

ป 2560  รวมจํานวน 4 โครงการ 10,100,000

ป 2561  รวมจํานวน 1 โครงการ 150,000

ป 2562  รวมจํานวน 1 โครงการ 100,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.4 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดวยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศน

 จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหยุวมัคคุเทศน มี

ความรู ความสามารถ และ

ทักษะในการนําเสนอในการ

เปนไกคอาสาใหกับ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และตางประเทศ

ตัวแทนเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดกาฬสินธุ รวม 300 คน

500,000        500,000        500,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ผูเขารวมโครงการ มี

ความรู ความสามารถ 

และทักษะในการ

นําเสนอในการเปนไกค

อาสา

กองสงเสริมฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนใหรูจักทรัพยากร

แหลงทองเที่ยว มีความรู

ในการนําเสนอ

ตัวแทนเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 90 คน

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ผูเขารวมโครงการ มี

ความรู ความสามารถ 

และทักษะในการ

นําเสนอ

กองสงเสริมฯ

3 โครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคคลออทิสติกแบบองครวม

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อดําเนินการสรางเสริม

พัฒนาการเรียนรูเด็กออทิ

สติก วัยเรียนในชุมชน

เปาหมายอยางตอเนื่อง

บุคลากรสาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น บุคลากร

ดานการศึกษา ผูปกครองเด็ก

ออทิสติก ทุกโรงเรียน จํานวน 

200 คน

100,000        100,000        100,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

เด็กที่พัฒนาการเรียนรู

บกพรอง ไดรับการ

คนพบตั้งแตแรกเริ่ม

มูลนิออทิสติก

ไทยสาขา

กาฬสินธุ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

พิการจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหเกิดกิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพผูพิการ

ผูพิการทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 100 คน

300,000 300,000 300,000 จํานวนผูพิการ

ที่ไดเขารวม

โครงการฯ

เกิดกิจกรรมในการ

พัฒนาศักยภาพ

กองสงเสริมฯ

5 โครงการปรับสภาพแวดลอม     

(นํารอง) ที่อยูอาศัยผูพิการใน

จังหวัดกาฬสินธุ

พัฒนาคุณภาพชิวิตคน

พิการในจังหวัดกาฬสินธุ

ปรับปรุงบานผูพิการ  จํานวน 

20 หลัง

500,000 500,000 500,000 จํานวนบานผู

พิการที่ไดรับ

การปรับปรุง

คนพิการในจังหวัด

กาฬสินธุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.4 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดวยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

6 โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ

ทุกประเภท

เพื่อใหคนพิการในพื้นที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ ได

ประกอบอาชีพดวยตนเอง

คนพิการในพื้นที่ 18 อําเภอทั่ว

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 100 

คน

300,000 300,000 300,000 จํานวนคน

พิการที่ไดเขา

รวมโครงการฯ

ใหคนพิการในพื้นที่ 18

 อําเภอจังหวัดกาฬสินธุ

 มีอาชีพในการเลี้ยง

ตนเอง

กองสงเสริม

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในการเขาสูสังคม

ผูสูงอายุของผูสูงอายุใน

จังหวัดกาฬสินธุใหมีความ

พรอมและใหผูสูงอายุเปน

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ

ตัวแทนผูสูงอายุในจังหวัด

กาฬสินธุ ตําบลละ 5 คน จาก 

150 อปท. จํานวน 750 คน

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวน

ตัวแทน

ผูสูงอายุที่ได

เขารวม

โครงการฯ

ผูสูงอายุในจังหวัด

กาฬสินธุไดรับการ

พัฒนาศักยภาพใหมี

ความพรอมในการ

ดํารงชีวิตในสังคม

ผูสูงอายุอยางมีความสุข

กองสงเสริมฯ

8 โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

ใหมีความพรอมทั้งความรู

และวิธีดูแลผูสูงอายุใหถูก

สุขลักษณะ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจังหวัด

กาฬสินธุจากทุกอปท. จํานวน 

300 คน

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

อาสาสมัครฯที่

ไดเขารวม

โครงการฯ

เพื่อใหอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุมีมาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองสงเสริมฯ

9 โครงการพลังสตรี พลังสรางสรรค

สากลเฉลิมพระเกียรติพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เพื่อกําหนดแผนปฎิบัติงาน

ของคณะกรรมการพัฒนา

บทบาทสตรีตําบล/จังหวัด

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตําบล 135 คน 

จังหวัด 23 คน รวมเปน 158 

คน

100,000        100,000        100,000         จํานวน

คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี

เพื่อใหคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีไดมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนปฏิบัติ

งานฯ

สนง.กองทุน

พัฒนาบทบาท

สตรี จว.กส.

10 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรู

ภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพ 

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหกลุมอาชีพไดมี

ความรูภาษาอาเซียน

สามารถสื่อสารกับลูกคาได

อยางเขาใจตรงกัน

กลุมอาชีพ/ผูประกอบการสินคา

 OTOP 18 อําเภอ ในจังหวัด

กาฬสินธุ

200,000        200,000        200,000         จํานวนกลุม

อาชีพ

เพื่อใหกลุมอาชีพทั้ง 

180 คน ไดพัฒนา

ความรูเกี่ยวกับภาษา

อาเซียน

กองสงเสริมฯ



ยุทธ 1.4 สงเสริมสนับสุนุน คุณภาพชีวิตฯ - 39

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.4 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดวยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

11 โครงการสรางสรรคพลังสตรี พลัง

พัฒนาชาติ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรางความเขาใจเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 23 คน จนท.

พัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด 24

 คน จนท.กองทุนฯ 3 คน รวม 

50คน

100,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ได

แลกเปลี่ยน

ประสบการณการทํางาน

สนง.กองทุน

พัฒนาบทบาท

สตรี จังหวัด

กาฬสินธุ

12 โครงการพลังสตรีไทย สรางบุญ 

สนองคุณชาติ

เพื่อใหองคกรสตรี ได

รวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ

ถวายเปนราชสักการะและ

แสดงความจงรักภักดีแด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล

 270 คน สตรีในเขตเทศบาล 

100 คน คณะกรรมการพัฒนา

สตรีจังหวัด 48 คนรวม 418 คน

100,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

สตรีไดรับการพัฒนา

ทางดานจิตใจ โดยการ

รักษาศีล การเจริญ

เมตตาภาวนา

คณะกรรมการ

พัฒนาบทบาท

สตรี จังหวัด

กาฬสินธุ

13 โครงการวัยรุน วัยใส ไมทองกอน

วัยอันควร

เพื่อเปนการปองกันการ

ตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุน

ชวงอายุ 10 - 19 ป

เยาวชนกลุมชวงอายุ 10 - 19 

ป และผูปกครองเด็กและ

เยาวชนราษฎรที่มีความสนใน

(พื้นที่ตําบลโนนนาจาน) จํานวน

    100 คน

30,000         30,000         30,000          จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

กลุมเปาหมายทราบถึง

การปองกันการ

ตั้งครรภที่ไมพรอม

คณะทํางาน

องคกรจิตอาสา

ฯรวมกับผูนํา

ชุมชนใน ตําบล

โนนนาจาน ม.1

 และ ม.9

14 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

สงเคราะหคนไรที่พึ่ง

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ พมจ.

กาฬสินธุ ในการ

ดําเนินงานสงเคราะหคนไร

ที่พึ่ง

คนไรที่พึ่งมีงานทํา และที่อยู

อาศัยไดรับการรักษาพยาบาล 

โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน 

จํานวน 1ครั้งตอป

200,000        200,000        200,000         จํานวน

กิจกรรมและ

จํานวนครั้งใน

การสนับสนุน

คนไรที่พึ่งมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น เขาถึง

สวัสดิการทางสังคม

กองสงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 14 โครงการ 4,430,000

ป 2561  รวมจํานวน 12 โครงการ 4,230,000

ป 2562  รวมจํานวน 12 โครงการ 4,230,000



ยุทธ 1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม - 40 

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการรวมพลังปองกัน

ไขเลือดออกทั่วทั้งจังหวัด

เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม

ของผูนําชุมชน ครัวเรือนในการ

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

พื้นที่ 18 อําเภอ จังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 5,000 

ครัวเรือน

     2,000,000      1,500,000      1,000,000  จํานวน

ครัวเรือนที่ได

เขารวมโครงการ

เกิดกิจกรรมในการพัฒนา

ศักยภาพ

กองสงเสริมฯ

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุทรายกําจัด

ลูกน้ํายุงลาย และน้ํายาพน

กําจัดยุงลายตัวเต็มวัยเพื่อลด

จํานวนลูกน้ํายุงลายใน และ

อัตราการปวยดวยโรค

ไขเลือดออกอยูในเกณฑที่

คาดหวัง

ครัวเรือน ชุมชน  ตลาด 

พื้นที่สาธารณะในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุทุกหลังคา

เรือน จํานวน 5,000 ครัวเรือน

     5,000,000      5,000,000      5,000,000  จํานวน

ครัวเรือนที่ไดรับ

อัตราการเกิดโรค

ไขเลือดออกลดลง

กองสงเสริมฯ

2. เพื่อจัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย 

จํานวน 30 ลิตร ใหกับโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง 12 

โรงเรียน ๆ ละ 360 ลิตร

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ ทั้ง 12 โรงเรียน

        486,000         486,000         486,000  จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับสนับสนุน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ ปลอดจาก

ยุงลายอันเปนพาหนะนํา

โรคไขเลือดออก

กองสงเสริมฯ

3 โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนก

แบบบูรณาการ

เพื่อรวมกับปศุสัตวจังหวัด

กาฬสินธุ จัดกิจกรรมในการเฝา

ระวังโรคและเตรียมความพรอม

ดวยบุคลากรรองรับสถานการณ

ระบาดของโรคไขหวัดนก

จัดกิจกรรมโครงการปละ 2 

ครั้ง

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

กิจกรรมตอป

จังหวัดกาฬสินธุสามารถ

ควบคุมการระบาดของ

โรคไขหวัดนกในพื้นที่ได

อยางรวดเร็ว

กองสงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

โครงการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกจังหวัดกาฬสินธุ

2

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



ยุทธ 1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม - 41 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

4 โครงการความรวมมือ

ดําเนินการกวาดลางโปลิโอให

หมดสิ้น

เพื่อรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุใน

การเฝาระวังและกวาดลาง

โปลิโอใหหมดสิ้น

จัดกิจกรรมเฝาระวังและ

กวาดลาง จํานวน 1 กิจกรรม

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

กิจกรรมตอป

โปลิโอหายไปจากพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมฯ

5 โครงการรณรงค ปองกัน 

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา สาย

พันธุใหม และโรคติดตออุบัติใหม

เพื่อรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุใน

การเฝาระวังและรณรงค 

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธใหม และโรคติดตอ

อุบัติใหม

จัดกิจกรรมรณรงค จํานวน 1

 ครั้งตอป และจัดทําแผนพับ 

คูมือ ปายคัตเอาท ฯลฯ

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

สามารถปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโรนาสายพันธุใหม 

และโรคติดตออุบัติใหม

ไมใหแพรกระจายได

กองสงเสริมฯ

6 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในการปองกันควบคุม

โรควัณโรค

เพื่อรวมกับสํานักงานสสจ.

กาฬสินธุ ในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในการควบคุมโรควัณ

โรค การเฝาระวังและใหความรู

แกประชาชน

จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1 

กิจกรรมตอป

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

ประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ควบคุมโรควัณโรค

กองสงเสริมฯ

7 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินการในการปองกันควบคุม

โรคเอดส

เพื่อรวมกับสํานักงานสสจ.

กาฬสินธุ ในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในการควบคุมโรค

เอดส การเฝาระวังและให

ความรูแกประชาชน และ

นักเรียนในสังกัด

ประชาชนทั่วไป และนักเรียน

ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวนทั้ง 12 โรงเรียน  

จํานวน  2,000 คน

         30,000          30,000          30,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ควบคุมโรคเอดส

กองสงเสริมฯ

8 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในการปองกันควบคุม

โรคไมติดตอ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

 สสจ.กาฬสินธุ ในการเผยแพร

แนวทางในการคนหาผูปวยเชิง

รุกการปองกันควบคุมโรค

จัดกิจกรรมโครงการปละ 2 

ครั้ง

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

ผูปวยมีอัตราลดนอยลง กองสงเสริมฯ



ยุทธ 1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม - 42 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

9 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในการปองกันควบคุม

โรคติดตอ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

 สสจ.กาฬสินธุ ในการเผยแพร

แนวทางในการคนหาผูปวยเชิง

รุกการปองกันควบคุมโรค

จัดกิจกรรมโครงการปละ 2 

ครั้ง

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

ผูปวยมีอัตราลดนอยลง กองสงเสริมฯ

10 โครงการฝกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพคณะอนุกรรมการ

ทํางานดานเอดส จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจัดอบรมคณะอนุกรรมการ

ทํางานดานเอดส จ.กาฬสินธุ ให

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

จัดอบรมคณะอนุกรรมการ

ทํางานดานเอดสจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 25 คน

         50,000          50,000          50,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

คณะอนุกรรมการทํางาน

ดานเอดส จังหวัดกาฬสินธุ

 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

กองสงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 10 โครงการ 7,766,000

ป 2561  รวมจํานวน 10 โครงการ 7,266,000

ป 2562  รวมจํานวน 10 โครงการ 6,766,000



ยุทธ 1.8 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 43

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.8  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการ "ปณิธานความดี ป

มหามงคล องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ"

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจา พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ 

และเพื่อสรางเสริม

คุณธรรมในสังคมไทยใหมี

การแสดงออกซึ่งความรัก

ความสามัคคีในการ

รวมกันทํากิจกรรมความดี

คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง

และพนักงานจางในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ทั้ง 12 โรงเรียน และ

ประชาชนทุกหมูเหลา  จํานวน 250

 คน

       100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

 และประชาชนรวมกันทํา

กิจกรรมความดีเพื่อถวาย

เปนพระราชกุศลในโอกาส

มหามงคล

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมดวยจริยธรรม

และคุณธรรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากร

องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ขาราชการ/บุคลากร และลูกจาง 

อบจ.กาฬสินธุ  จํานวน 200 คน

       100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ขาราชการ/บุคลากรและ

ลูกจาง มีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติตน

สํานักปลัด

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ

นักเรียน

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีใหกับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนดงมูล จํานวน    

567 คน

5,000 5,000 5,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีเปนคนดีของ

สังคม

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ

นักเรียน

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีใหกับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนดงมูล จํานวน    

567 คน

5,000 5,000 5,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีเปนคนดีของ

สังคม

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



ยุทธ 1.8 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 44

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.8  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 ปลูกจิตสํานึกรักษ

นาเชือก

1. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม

2.  เพื่อปลูกฝงและ

สงเสริมความภาคภูมิใจใน

สถานศึกษา

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

โรเงรียนนา

เชือกวิทยาคม

6 โครงการจริยธรรมนําจิต สูชีวิต

พอเพียง

เพื่อสรางพลังจิตให

เขมแข็งดวยจริยธรรมและ

ธรรมะ

สมาคมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 180 คน

200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เกิดกิจกรรมใน
การพัฒนา
ศักยภาพ

สมาคม

ผูสูงอายุ

จังหวัด

กาฬสินธุ

7 โครงการสรางคนดีสูสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชนดวย

มิติทางศาสนาพัฒนา

ทางดานศีลธรรมและ

ปลูกฝงจริยธรรมใน

กลุมเปาหมาย

เด็ก และเยาวชน กลุมพิเศษที่ถูก

กลาวหาวาทําความผิด และ

ผูปกครอง จํานวน  60 คน

40,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เด็กและเยาวชนมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย

มิติทางศาสนาพัฒนา

ทางดานศีลธรรมและมี

คุณธรรมจริยธรรม

สมาคม

ผูสูงอายุ

จังหวัด

กาฬสินธุ

ป 2560  รวมจํานวน 7 โครงการ 480,000

ป 2561  รวมจํานวน 4 โครงการ 240,000

ป 2562  รวมจํานวน 4 โครงการ 240,000



ยุทธ 1.9 บูรณาการปองกันและแกไขปญหาฯ - 45

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

1.9  บูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2562 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน  

เพื่อชวยเหลือเกษตรที่ประสบ

ภัยพิบัติและการสูบน้ํา เพื่อ

บรรเทาอุทกภัย

เพื่อบูรณาการและ

สนับสนุนการบรรเทาสา

ธารณภัยใหแกเกษตรกรที่

ประสบภัยพิบัติ (ฝนทิ้ง

ชวงภาวะแลงอุทกภัย)

สูบน้ํานอกเขตชลประทานชวยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ขาด

แคลนน้ําเลี้ยงพืช (ขาวนาป/นาปรัง)

 2 รอบฤดู ๆ ละ 20 ทาสูบน้ํา

        624,000         624,000         624,000 จํานวนแหงที่

ไดรับการ

ชวยเหลือ

เกษตรกรไดรับการ

ชวยเหลือในการสูบน้ํา

หลอเลี้ยงพืช (นาป/นา

ปรัง) ทําใหไดผลผลิตและ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

กองชาง

2 ฝกอบรมใหความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับผูประสบภัยทางน้ําแก

นักเรียนในสังกัด อบจ.กส.  

จํานวน  12  โรงเรียน  และ

เจาหนาที่ในสังกัด  อบจ.กส.

ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การชวยเหลือผูประสบภัย

ทางน้ํา

นักเรียนในสังกัดของ อบจ.กส. ทั้ง 

12  โรงเรียน  และเจาหนาที่ในสังกัด

  อบจ.กส. จํานวน 150 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม

นักเรียนมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับผูประสบภัยทางน้ํา

กองชาง

3 ฝกอบรมใหความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับอัคคีภัยในครัวเรือน

นักเรียนในสังกัด อบจ.กส.  

จํานวน  12  โรงเรียน  และ

เจาหนาที่ในสังกัด  อบจ.กส.

ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การชวยเหลือผูประสบภัย

ทางน้ํา

นักเรียนในสังกัดของ อบจ.กส. ทั้ง 

12  โรงเรียน  และเจาหนาที่ในสังกัด

  อบจ.กส. จํานวน 150 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ผูเขารวมอบรม

นักเรียนมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับผูประสบภัยทางน้ํา

กองชาง

4 การพัฒนาแหลงน้ําใตดินดวย

การขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อ

การเกษตร

เพื่อจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง

สําหรับการขุดเจาะบอน้ํา

บาดาลใหแกกลุมเกษตรกร

 น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 9,000 

บาท/บอ จํานวนบอน้ําบาดาล 100 

บอ/ป

1,500,000      1,500,000     1,500,000     จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีบอน้ําบาดาล

เพื่อการอุปโภค บริโภค 

อยางพอเพียงตอการ

ดํารงชีพ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ
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1.9  บูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2562 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

5 การปรับปรุงแหลงน้ําใตดินดวย

การเปาลางบอน้ําบาดาล(เดิม)

เพื่อใหบอน้ําบาดาลเดิมมี

ปริมาณน้ําในบออยาง

พอเพียงเหมาะแกการ

เพาะปลูก

น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4,500 

บาท/บอ จํานวนเปาลางบอน้ํา

บาดาล จํานวน 100 บอ/ป

450,000        450,000        450,000        จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีบอน้ําบาดาล

เพื่อการอุปโภค บริโภค 

อยางพอเพียงตอการ

ดํารงชีพ

กองชาง

ป 2560  รวมจํานวน 5 โครงการ 2,774,000

ป 2561  รวมจํานวน 5 โครงการ 2,774,000

ป 2562  รวมจํานวน 5 โครงการ 2,774,000



 ยุทธ 1.10 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ - 47

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.10 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการ kalasin car free day 

(อุดหนุนหอการคา จังหวัดกาฬสินธุ)

เพื่อรณรงคลดโลกรอน 

เปนการประหยัดพลังงาน

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 1,000 คน

30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การประหยัดพลังงาน ลด

ภาวะโลกรอน

หอการคา

จังหวัด

กาฬสินธุ

2 โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสู

ธรรมชาติ

เพื่อปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสู

ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 86 พรรษา

ปลอยสัตวน้ําบริเวณสวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ อําเภอยางตลาด จํานวน

 100,000 ตัว

         50,000          50,000          50,000  จํานวนสัตวน้ําที่

ไดปลอย

ไดปลอยพันธุสัตวน้ําคืนสู

ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 86 พรรษา

กอง

สงเสริมฯ

3 โครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ เพื่ออนุรักษ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหความรู และปลูก

จิตสํานึกเกี่ยวกับการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การจัดคายอนุรักษสิ่งแวดลอมแก

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ จํานวน 1 ครั้งตอป

100,000        จํานวนกิจกรรม

ที่จัดตอป

นักเรียนมีความรูและปลูก

จิตสํานึกเกี่ยวกับอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กอง

การศึกษาฯ

4 อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

ภายในบริเวณโรงเรียนบัว

ขาว

จัดกิจกรรม 5 ส. ทําความสะอาด

 จัดระเบียบ จัดภูมิทัศน  จํานวน 

1 ครั้งตอป

         50,000 จํานวนกิจกรรม

ที่จัดตอป

บริเวณโรงเรียนบัวขาวมี

ความสะอาดสวยงามเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียน 

บัวขาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.10 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 เขาคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจและ

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุกรัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

นักเรียนโรงเรียนลําปาววิทยาคม

จํานวน  348  คน

50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

และตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

6 เขาคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 2. เพื่อปลูกฝง

ใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจในการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

 จํานวน 100 คน

150,000 150,000 150,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

และตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา

เยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

บทบาทผูนําเยาวชน

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ผูนําเยาวชนในพื้นที่ จังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 500 คน

6,000,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ผูนําเยาวชนมีศักยภาพ

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กอง

สงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 7 โครงการ 6,430,000

ป 2561  รวมจํานวน 4 โครงการ 280,000

ป 2562  รวมจํานวน 4 โครงการ 280,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.11 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการรณรงคปองกัน

ปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อใหครู นักเรียนและ    

บุลากรทางการศึกษาเขาใจ

ในโทษและพิษภัยยาเสพติด

 จัดแกนนําในสถานศึกษา

ในการเฝาระวังปญหายา

เสพติด

จัดกิจกรรมใหนักเรียน ครู เจาหนาที่

 อปท. จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 1 

ครั้งตอป

219,000        จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

ในสถานศึกษา

ครู นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษาตระหนักและ

เขาใจในโทษและพิษภัยยา

เสพติด นักเรียนจัดแกนนํา

ในสถานศึกษาในการเฝา

ระวังปญหายาเสะติด

กองการศึกษา

2 โครงการรณรงคให

ความรูความเขาใจเพื่อให

เยาวชนหางไกลยาเสพ

ติด จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหความรูแกเยาวชน 

หางไกลยาเสพติด

เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 

5,000 คน

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  เยาวชนที่เขา

รวมโครงการฯ

เยาวชนมีความรูเขาใจพิษ

ภัยยาเสพติด

สพฐ.กส.

3 โครงการรวมพลัง

ตอตานยาเสพติด  

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหผูเสพยาเสพติด/ผูติด

ยาเสพติดสามารถเปลี่ยน

พฤติกรรม

ผูเสพยาเสพติด/ผูติดยาเสพติดใน

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน      

150 คน

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเสพยาเสพติด/ผูติดยา

เสพติดสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ

เปนพลังแผนดินตอไป

ที่ทําการ

ปกครอง

จังหวัดกาฬสินธุ

4 โครงการณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันยาเสพติดภายใน

โรงเรียนและชุมชน

นักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

 จํานวน 300 คน

         18,000          18,000          18,000 จํานวนนักเรียน

และเยาวชนที่

เขารวมโครงการ

นักเรียนและเยาวชนมี

ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

และสามารถปองกันตนเอง

จากสิ่งเสพติด

โรงเรียนคลอง

ขามวิทยาคาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.11 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

5 โครงการอบรมคุณธรรม

 จริยธรรมนักเรียน

ตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจหลักธรรมของ

ศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดี

งาม มีศาสนาเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ

จัดกิกรรมอบรมใหนักเรียนโรงเรียน

หนองชุมแสง จํานวน 1 ครั้งตอป

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจหลักธรรมของศาสนา

สรางจิตสํานึกที่ดีงาม มี

ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ

โรงเรียนหนอง

ชุมแสงวิทยาคม

6 โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

1.เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึง

อันตรายของยาเสพติด

2.เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

180,000 180,000 180,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

รอยละ 100 ของผูเรียน

ตระหนักถึงอันตรายของยา

เสพติด

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

7 โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ใหครูแกนนํา

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูมี

โอกาสเขารับการอบรม

ดานตาง ๆ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคาร จํานวน 

12 คน

30,000 30,000 30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

บุคลากรครูนําความรูที่ไป

อบรมมาพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

8 โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพติด

เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 567 คน

18,000 18,000 18,000 รอยละของ

นักเรียนมีใจรัก

การเลนกีฬา

นักเรียนใจรักการเลนกีฬา

การออกกําลังกาย ไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด

โรงเรียนดงมูล

วิทยาคม

9 โครงการคาใชจายใน

การรณรงคปองกัน

ปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อใหครู นักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษา

เขาใจในโทษและพิษภัยยา

เสพติด จัดแกนนําใน

สถานศึกษาในการเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง 

12 โรงเรียน

219,000   จํานวน

สถานศึกษาที่

เขารวมโครงการ

ครู นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาตระหนักและ

เขาใจในโทษและพิษภัยยา

เสพติด นักเรียนจัดแกนนํา

ในสถานศึกษาในการเฝา

ระวังปญหายาเสพติด

กองการศึกษาฯ



ยุทธ 1.11 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - 51

 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.11 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10 โครงการวิทยาลัย

ลูกผูชายตานภัยยาเสพ

ติดจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหผูเสพยาเสพติด/ผูติด

ยาเสพติดสามารถเปลี่ยน

พฤติกรรม มีเจตคติไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติดและเปน

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพ

ติดตอไป

ผูเสพยาเสพติด/ผูติดยาเสพติดใน

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 150 

คน

500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเสพยาเสพติด/ผูติดยา

เสพติดสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ

เปนพลังแผนดินตอไป

ที่ทําการ

ปกครอง

จังหวัดกาฬสินธุ

11 โครงการแกไขปญหายา

เสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเปนการปองกันและ

ปราบปรามปญหายาเสพติด

ในจังหวัดกาฬสินธุ

อบรมและปฏิบัติการตํารวจภูธร

จังหวัดกาฬสินธุ แบงเปน 46 สถานี 

1 ชุมชน 24 ชุดปฏิบัติการ ตํารวจ

และมวลชน 1,000 คน นักเรียน 

9,480 คน

20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูนํามีอุดมการณและจิต

วิญญาณในการแกไขปญหา

ยาเสพติด

เทศบาลตําบล

นามนและ

สํานักงาน

ปองกันและ

ปราบปรามยา

เสพติดภาค 4 

จังหวัดขอนแกน

12 โครงการอบรมให

ความรูนักเรียน 

นักศึกษาตอตานยาเสพ

ติด

เพื่อให นักเรียน นักศึกษา  

เขาใจในโทษและพิษภัยยา

เสพติด

นักเรียน นักศึกษา เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ 

จํานวน  2,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน นักศึกษา  เขาใจ

ในโทษและพิษภัยยาเสพติด

เขตพื้นที่

การศึกษา

มัธยมศึกษา

กาฬสินธุ

ป 2560  รวมจํานวน 12 โครงการ 23,784,000

ป 2561  รวมจํานวน 10 โครงการ 23,346,000

ป 2562  รวมจํานวน 10 โครงการ 23,346,000



ยุทธ 2.1 สงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน - 52

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.1 สงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการยกระดับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 

(Health Home Stay)

เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชน

ตนแบบการดูแลสุขภาพ

ดวยธรรมชาติแบบครบ

วงจรในรูปแบบ (Health 

Home Stay) บนฐาน

แนวคิดเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

กลุมผูนําองคกรชุมชน ทองถิ่น กลุม

นักทองเที่ยว กลุมปวยโรคเบาหวาน

ความดัน ไมนอยกวา 3,000 คนตอป

     2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ไดชุมชนตนแบบการดูแล

สุขภาพดวยธรรมชาติ

แบบครบวงจร มีรายได

เพิ่มจากการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

กาฬสินธุ

2 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงคสวนเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อใชในภารกิจดูแลสวน

เฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษาฯ

กอสรางอาคารเอนกประสงค จํานวน

 1 หลัง

700,000        700,000        700,000        จํานวนอาคาร

เอนกประสงค

เพื่อใชเก็บวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ

กองสงเสริมฯ

3 กอสรางทางเดินบล็อค

คอนกรีตภายในสวนเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อขยายทางเดินภายใน

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา

กอสรางทางเดินตัวหนอน ภายใน

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

รวมพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 จํานวนพื้นที่

ทางเดินตัว

หนอนภายใน

สวนฯ

มีทางเดินสําหรับ

ประชาชนใชออกกําลัง

กายและพักผอนหยอนใจ

กองสงเสริมฯ

4 โครงการสรางหองน้ําภายใน

สวนสาธารรเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาฯ

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชน

กอสรางหองน้ําภายในสวน จํานวน 1

 หลัง

        500,000         500,000         500,000 จํานวนหองน้ํา

ที่กอสราง

ประชาชนมีหองน้ําใช

บริการ

กองสงเสริมฯ

5 โครงการกอสรางระบบใหน้ํา

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อใหมีระบบใหน้ํา

สวนสาธารณะอยางเพียงพอ

ติดตั้งถังแรงดันขนาด 1,000 ลิตร 

พรอมรางระบบสปริงเกอร

        200,000         200,000         200,000 จํานวนถัง

ระบบน้ํา

มีระบบใหน้ําบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ อยาง

เพียงพอ

กองสงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีไทยอีสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.1 สงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

6 ขยายเขตประปาภายในสวน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อขยายเขตประปา

ภายในสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

ใหมีน้ําประปาใชภายใน

สวนและหองน้ํา

ขยายเขตประปา จํานวน 1 หนวย         200,000         200,000         200,000 จํานวนเขต

ประปา

มีน้ําประปาใชภายใน

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ

กองสงเสริมฯ

7 โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณ

ตลิ่งหนองน้ําสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อปองกันตลิ่งพังเสียหาย

และปรับปรุงภูมิทัศน

เรียงหินยาแนวบริเวณตลิ่งหนองน้ํา

พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร

     1,200,000      1,200,000      1,200,000 จํานวนพื้นที่

เรียงหินยาแนว

สามารถใชเพื่อปองกัน

ตลิ่งพังเสียหายและเปน

การปรับภูมิทัศนรอบ ๆ 

หนองน้ําสาธารณะใหมี

ความสวยงาม

กองสงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 7 โครงการ 5,800,000

ป 2561  รวมจํานวน 7 โครงการ 5,800,000

ป 2562  รวมจํานวน 7 โครงการ 5,800,000



ยุทธ 2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว - 54

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 คาจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารดาน ประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นในจังหวัด

กาฬสินธุ

การจัดกิจกรรมดาน

ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปญญา จํานวน 1 

ครั้ง ตอป

800,000        จํานวนครั้งที่

สนับสนุนการ

จัดงานประเพณี

จัดกิจกรรมดานประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น อยางนอย 5

 กิจกรรมตอป

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานมกรรมโปงลาง

แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ 

ประจําป 2560

เพื่อใชในการดําเนินการตาม

โครงการเกี่ยวกับพิธีเปด 

ตกแตงเวที จัดสถานที่ เชาเวที

 ของรางวัลหรือเงินรางวัล 

คาตอบแทน พิธีกร อาหาร 

เครื่องดื่ม น้ําแข็ง จัดทํา

เอกสาร วารสาร เกียรติบัตร 

และที่จําเปนอื่น ๆ สําหรับการ

จัดงานกาชาดของจังหวัด

กาฬสินธุ

ดําเนินการระหวางเดือน

กุมภาพันธ -เดือนมีนาคม 

2560 ประชาชนรวม

กิจกรรมประมาณ       

50,000 คน

300,000        300,000        300,000        จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของจังหวัด

กาฬสินธุไดแก การแสดง

ดนตรีโปงลาง และผาไหม

แพรวาใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลายและเพื่อเปนการ

หารายไดสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณกุลของ

เหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ/สพ

ม.เขต24/

วิทยาลัย

นาฎศิลป

กาฬสินธุ/

สสจ.กาฬสินธุ

3 โครงการจัดงานประเพณี

โปงลางแพรวาและงานกาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ 2560 ของ

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีวัฒธรรมของถิ่น

สนับสนุนเยาวชนที่เปน 

นักเรียนนักศึกษา ใหมีสวนรวม

ในการอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมของทองถิ่น

ดําเนินการในระหวางเดือน 

กุมภาพันธุ - มีนาคม 2560 

มีประชาชนเขารวมโครงการ

ประมาณ 50,000 คน

        400,000 - จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

ไดเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของจังหวัด

กาฬสินธุ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีไทยอีสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 โครงการวิจิตรแพรวาราชินีแหง

ไหม ประจําป 2560 ของ

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีถวายเปนพระราช

สักการะเนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ

เพื่อเปนการสรางอาชีพและ

รายไดแกกลุมทอผาไหมแพร

วาและสงเสริมการทองเที่ยว

จัดประกวดผาไหมแพรวา

และผาอื่น จัดแสดง

นิทรรศการผาไหมที่ชนะการ

ประกวด จัดใหมีการ

จําหนายผาไหมแพรวา ผา

พื้นเมือง ผลิตภัณฑชุมชน 

OTOP และประกวดธิดา

แพรวา จัดงาน 10 วัน 

ประชาชนรวมกิจกรรม

ประมาณ 10,000 คน

        400,000         400,000         400,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

ผาไหมแพรวา เปนที่รูจัก

ของคนทั่วไปอยาง

แพรหลาย สงผลตอกลุม

อาชีพทอผาไหมแพรวา 

และผาอื่น ๆ ในจังหวัด /

และประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้นรวมทั้งมี

นักทองเที่ยวในพื้นที่

จังหวัดมากขึ้น

ที่ทําการ

ปกครองจังหวัด

5 โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบาน

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในโอกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา

ลูกเสือชาวบานที่เขารวม

ชุมนุมจํานวน 100 คน

        250,000         250,000         250,000 จํานวนลูกเสือ

ชาวบานที่เขา

รวมโครงการ

ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา

สํานักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา

ประถม ศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1

6  โครงการจัดงานประเพณี

บวงสรวงเจาปูกุงศรี รวมของดี

ถิ่นดงมูลประจําป 2560 

อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ

เพื่อสืบสานและสักการะ

ประเพณี บวงสรวงเจาปูกุงศรี 

รวมของดีถิ่นดงมูลประจําป 

2560 อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ

ดําเนินงานชวงเดือน 

ธันวาคม 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

        300,000         300,000         300,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดสักการะองค

เจาปูกุงศรี ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์คู

บาน คูเมือง อยางตอเนื่อง

เปนประจําทุกป

 ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอหนอง

กุงศรี

7 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมผูไทกิจกรรมเลี้ยง

ทะหลา(มเหศักดิ์หลักเมือง)

และพิธีเหยา)

เพื่อจรรโลงไวซึ่งประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของคนภูไท

ประชาชนชาวอําเภอเขาวง /

   กุฉินารายณ /นาคู จํานวน

 1,000 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมผูไท

สภา

วัฒนธรรม

อําเภอเขาวง
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8  โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล

เพื่อใชในการดําเนินโครงการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาล ตามจุดหนวย

ใหบริการประชาชนผูที่เดินทาง

ไป - กลับ ในชวงเทศกาลตางๆ

 เชน เทศกาลปใหม และ

สงกรานต

ดําเนินการ 2 ครั้ง คือ 1.ชวง

วันสิ้นป - วันปใหม  2 .

ในชวงวันสงกรานต  จํานวน

 2 ครั้งตอป

         20,000          20,000          20,000  จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

 มีคาใชจายในการ

ดําเนินการตามโครงการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล

 ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอเมือง

กาฬสินธุ

9  โครงการงานประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ 

ประจําป 2560

เพื่อสงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

ดําเนินการในชวงเดือน

พฤษภาคม 2560  

ประชาชนรวมกิจกรรม 

ประมาณ 15,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ไดสงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม

 เทศบาล

ตําบลหนอง

แปน

10  โครงการจัดงานประเพณีบุญ

คูณลาน และมหกรรมของดี 

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใชในการดําเนินโครงการ

จัดงานประเพณีบุญคูณลาน 

และ มหกรรมของดี อําเภอ

ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

ดําเนินการในชวงเดือน 

กุมภาพันธ 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

3,000 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 เพื่อดําเนินโครงการจัด

งานประเพณีบุญคูณลาน

มหกรรมของดี อําเภอฆอง

ชัย จังหวัดกาฬสินธุ

 ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอฆองชัย

11  โครงการจัดงานประเพณีบุญ

คูณลาน ประจําป 2560 

อําเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการจัดงาน

ประเพณีบุญคูณลาน  อําเภอ

ยางตลาด

จัดงานในชวงเดือน

กุมภาพันธ 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ประชาชนไดตระหนักถึง

การอนุรักษประเพณีและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่น

 ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอยาง

ตลาด

12 โครงการจัดงานประเพณีทอด

เทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ

เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของชาวพุทธใหดํารงอยู เพื่อ

สงเสริมและบํารุงและสืบทอด

พระพุทธศาสนา

จัดงานในระหวางเทศกาล

เขาพรรษา จํานวน 1 ครั้ง

         50,000  จํานวนครั้งที่

จัดงาน

ไดอนุรักษ ฟนฟู และสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีอัน

ดีงามใหดํารงอยู

 สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

13  โครงการสักการะหลวงปูใหญ

บานกุดครอง ประจําป 2560 

อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายใน

การดําเนินโครงการสักการะ

หลวงปูใหญบานกุดครอง 

ประจําป 2560 อําเภอดอน

จาน จังหวัดกาฬสินธุ

ดําเนินการในชวงเดือน 

เมษายน 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

1,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 เพื่อดําเนินโครงการ

สักการะหลวงปูใหญบาน

กุดครอง ประจําป 2558 

อําเภอดอนจาน จังหวัด

กาฬสินธุ

 เทศบาล

ตําบลดอนจาน

14 โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณี

 ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัด

กาฬสินธุ ประจําป 2560

เพื่อเปนการอนุรักษเอกลักษณ

 และศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดกาฬสินธุใหคงอยูสืบไป

จัดกิจกรรมสงเสริมฟนฟู

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

 จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 

2560 /จัดงานประเพณีลอย

กระทง / จัดงานประเพณี

สงกรานต /จัดงานประเพณี

แหเทียนเขาพรรษา ใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ จํานวน  

10,000 คน

300,000        300,000        300,000        จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ไดเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวการจัดงานสงเสริม

ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม

ไทย จังหวัดกาฬสินธุให

นักทองเที่ยวทราบโดยทั่ว

กันและสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ

15  โครงการแหเทียนเขาพรรษา 

ประจําป 2560

 เพื่อสงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม สงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

ดําเนินการชวงเดือน 

กรกฎาคม 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ไดสงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม สงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

 เทศบาล

ตําบลกุดสิม 

อําเภอเขาวง

16 โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี เพื่อสงเสริมกิจการ

ดานพระพุทธศาสนาและเพื่อ

สรางความรักความสามัคคี

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

จํานวน 50,000 คน

        300,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนไดแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และ

ประชาชนไดปฏิบัติ

กิจกรรมทางดานศาสนา

 กองการศึกษา
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

17  โครงการงานประเพณีตักบาตร

เทโวโรหะณะ เฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช 

89 พรรษา 4 ธันวาคม 2559

เพื่อสงเสริมกิจกรรม

พระพุทธศาสนาและรักษา

ประเพณีการทําบุญตักบาตรเท

โวโรหะณะในวันออกพรรษา

คณะสงฆในจังหวัดกาฬสินธุ 

ฝายมหานิกายและฝาย

ธรรมยุต จํานวน 500 รูป 

พุทธศาสนิกชนรวมปฏิบัติ

ธรรมและรวมทําบุญตักบาตร

โทโวโรหะณะ จํานวน 

70,000 คน

        100,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

พสกนิกรไดรวมถวายความ

จงรักภักดี ถวายเปนพระ

ราชกุศลพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลย

เดชฯ และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ

 สํานักงาน

เทศบาลตําบล

โนนบุรี

18  โครงการงานประเพณี

มหาสงกรานต มหาธารลําปาว

 ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนน

วิเศษ ประจําป 2560

เพื่ออนุรักษและฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณและมรดกของ

ทองถิ่น เพื่อสรางกิจกรรมให

คนไทย และชาวตางประเทศ

เดินทางมาทองเที่ยวอําเภอส

หัสขันธเพิ่มขึ้น

ประชาชนทุกภาคสวน และ

พี่นองชาวตางชาติ  ที่มา

เที่ยวชมงาน จํานวน  1,000

 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ไดอนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณและมรดก

ทองถิ่น คนไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางมา

ทองเที่ยว สรางงาน สราง

รายได

 เทศบาล

ตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

19 โครงการงานประเพณีแขงขัน

เรือพายน้ํานิ่ง ประจําป 2560

เพื่ออนุรักษ สงเสริมและฟนฟู

วัฒนธรรมประเพณีแขงเรือ

พายพื้นบาน ใหเปนที่รูจักกัน

อยางแพรหลาย และเพื่อเปน

การสงเสริมการทองเที่ยวใน

อําเภอเมืองกาฬสินธุ

ประชาชนทุกภาคสวน และ

พี่นองชาวตางชาติ  ที่มา

เที่ยวชมงาน จํานวน  1,000

 คน

        400,000         400,000         400,000  จํานวน

ประชาชนที่

รวมงาน

ไดอนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณและมรดก

ทองถิ่น คนไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางมา

ทองเที่ยว สรางงาน สราง

รายได

 เทศบาล

ตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

20 โครงการแขงเรือยาวประเพณี

จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอ     

กมลาไสย ประจําป 2560

 เพื่อสรางความสามัคคีของคน

ในชุมชน /เพื่อสักการะเจาแม

สองนาง และเพื่อเปนการ

สงเสริมและสืบทอดประเพณี

แกเด็กและเยาวชนรุนหลัง

กําหนดจัดการแขงขันเรือ

ยาวประเพณี ประจําป 

ระหวางวันที่ 22 – 25 

กันยายน 2560 ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

20,000 คน

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงามของไทย

 เทศบาล

ตําบลกมลาไสย
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

21  โครงการนมัสการพระธาตุ

พนมจําลองหวยเม็ก บวชชี-

พราหมณ บุญกุมขาวใหญ 

ประจําป 2560 อําเภอหวยเม็ก

 จังหวัดกาฬสินธุ

  เพื่อเฉลิมฉลององคพระธาตุ

จําลอง ใหพุทธศาสนิกชนได

สักการบูชา เปนการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ตลอดจนอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่น

จัดงานนมัสการพระธาตุ

พนมจําลอง ประจําป 2560 

จํานวน 1 ครั้ง ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

        350,000         350,000         350,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ไดเฉลิมฉลององคพระธาตุ

จําลอง ใหพุทธศาสนิกชน

ไดสักการบูชา เปนการสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงาม ตลอดจนอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

 ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอหวยเม็ก

22 โครงงานประเพณีวัฒนธรรมผู

ไทบั้งไฟตะไลลาน (ปลอดเหลา

 ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู

อาเซียน ประจําป 2560

เพื่อเปนการสงเสริมงาน

วัฒนธรรมผูไทบุญบั้งไฟตะไล

ลาน ซึ่งเปนงานประเพณีที่

แสดงถึงเอกลักษณวัฒนธรรม

ของชนเผาผูไทบานกุดหวา 

อําเภอกุฉินารายณ

ดําเนินการวันที่ 21 - 22 

พฤษภาคม2558  ประชาชน

รวมกิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

        300,000         300,000         300,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ประชาชนไดตระหนักถึง

การอนุรักษประเพณีและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่น

 เทศบาล

ตําบลกุดหวา 

อําเภอกุฉิ

นารายณ

23 โครงการเขาปริวาสกรรม

ปฏิบัติธรรมประจําป 2560

เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี 

ฮีต 12 คอง 14 ใหอยูกับชาว

อีสาน เพื่อสงเสริมให

ประชาชนไดรวมทําบุญกับ

พระสงฆ

ประชาชนชาวตําบลรองคํา 

จํานวน 1,000 คน

50,000         50,000         50,000          จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ประชาชนไดรวมทําบุญกับ

พระสงฆหมูใหญ เยาวชนได

เขาใจแนวทางการปฏิบัติ

ศาสนกิจของพระสงฆอัน

เปนการสืบทอด

พระพุทธศาสนา

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

รองคํา

24 โครงการแสวงบุญในมิติศาสนา

สักการะพุทธอนันตชินคีรี สืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อปลูกฝงคานิยมและสราง

จิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน

ไดเห็นคุณคาสิ่งที่ดีงามของ

ศิลปะวัฒนธรรม

ประชาชนอําเภอทาคันโท

และประชาชนทั่วไปรวมงาน

นมัสการศาลหลักเมืองและ

มหกรรมของดีทาคันโท 

จํานวน 1,000 คน

         50,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดสักการะพุทธ

อนันตชินคิรี ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์

คูบาน คูเมือง อยางตอเนื่อง

สํานักงาน

วัฒนธรรม 

จว.กส.
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

25 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย

จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560

เพื่อสรางความสามัคคีและการ

มีสวนรวมของผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ

 พนักงานและลูกจางในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดกาฬสินธุ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

 สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 151 แหง 

และนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป รวม

ประมาณ 1,000 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูบริหาร สมาชิก สภา

ทองถิ่น ขาราชการ 

พนักงานและลูกจางใน

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ 

เกิดความสามัคคีและการมี

สวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่นจังหวัด

26 โครงการอนุรักษ สงเสริม และ

เผยแพรวัฒนธรรมผูไท จังหวัด

กาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่ออนุรักษ สงเสริม และ

เผยแพรวัฒนธรรมชาวผูไทย

จังหวัดกาฬสินธุใหคงอยูและ

เปนที่รูจักของคนทั่วไปและ

เกิดความสํานึกและภาคภูมิใจ

ในเอกลักษณของชาวผูไท

ชาวผูไทในจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 500 คน ไดรวมกัน

แสดงออกถึงวัฒนธรรม 

ประเพณี และเอกลักษณอัน

ดีงามของชาวผูไท

        150,000         150,000         150,000 จํานวนชาวผูไท

 ที่เขารวม

โครงการ

สมาชิกสมาคมฯ และ

ลูกหลานชาวผูไท ได   ตะ

หนักและภาคภูมิใจถึง

ความสําคัญของวัฒนธรรม

ของ เผาตนและสรางสรรค

สังคมใหสงบสุข

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

27 โครงการปฏิบัติธรรมบวช

เนกขัมและศีลจารี เนื่องใน

สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา

 วันมาฆบูชา ถวายเปนพุทธ

บูชา ประจําป 2560

เพื่อระลึกถึงวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

 สงเสริมใหประชาชนไดรวม

ทําบุญกับพระสงฆ เสริมสราง

ความสามัคคีระหวาง

หนวยงานสวนราชการ และ

ประชาชน

พระสงฆ 500 รูป 

พุทธศาสนิกชนเขารวม

โครงการ 1,000 คน จํานวน

รวม 1,500 รูป/คน

        100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

พุทธศาสนิกชน ไดรวม

ทําบุญกับพระสงฆ 

พุทธศาสนิกชน เห็นคุณคา

พระพุทธศาสนา นอม

นําพาชีวิตใหสดใสภายใตรม

เงา รมธรรมบวร

พระพุทธศาสนา

 วัดเกษมาคม 

(สํานักงานเจา

คณะอําเภอ

กมลาไสย)
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

28 โครงการสืบสานประเพณี

บุญกุมขาวชาวดอนจาน 

อําเภอดอนจาน ประจําป 2560

เพื่อสืบสานประเพณีบุญกุม

ขาวชาวดอนจานใหยังยืน 

สรางความสัมพันธอันระหวาง

สวนราชการและประชาชนใน

พื้นที่

กําหนดโครงการสืบสาน

ประเพณีบุญกุมขาวชาวดอน

จาน เดือน มกราคม ถึง

เดือนกุมภาพันธ ของทุกป 5

 ตําบล 48 หมูบาน

         80,000          80,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ชาวอําเภอดอนจานเกิด

ความรวมมือ รวมใจ 

แสดงออกถึงความสามัคคี 

เพื่อสืบสานประเพณี

บุญกุมขาว ใหยั่งยืน

สืบเนื่องตอไป

ที่วาการ

อําเภอดอนจาน

29 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ    

แพรวากาฬสินธุ

เพื่ออนุรักษและฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณทองถิ่น

ประชาชนชาวตําบลโพน 

และตําบลใกลเคียง จํานวน 

500 คน

         50,000 จํานวน

ประชาชนผูที่

รวมชมงาน

ประชาชนไดตระหนักถึง

การอนุรักษประเพณีและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เทศบาล  

ตําบลโพน

30 โครงการงานนมัสการ

ศาลหลักเมืองและมหกรรม

ของดี ฉลอง 50 ป อําเภอทา

คันโท จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหแตละตําบล หมูบาน/

ชุมชน นําผลิตภัณฑที่เปนภูมิ

ปญญาทองถิ่น หรือผลิตภัณฑ

ของตนมาแสดงและจัดจําหนาย

ประชาชนอําเภอทาคันโท

และประชาชนทั่วไปรวมงาน

นมัสการศาลหลักเมืองและ

มหกรรมของดีทาคันโทใน

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม

 2560  จํานวน  700 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

เกิดสํานึกรักบานเกิดและ

ความสามัคคีของคนใน

อําเภอทาคันโท ประชาชน

มีการนําผลิตภัณฑชุมชน

ทํามาจําหนาย เปนการเพิ่ม

รายไดและสรางมูลคาของ

ผลิตภัณฑชุมชน

ที่วาการ

อําเภอทาคันโท

31 โครงการพัฒนาแหลง

โบราณสถานเมืองฟาแดดสง

ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ

เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมืองฟาแดดสงยางใหเปนที่

รูจักของบุคคลโดยทั่วไป 

สามารถจูงใจใหนักทองเที่ยว

ไดมาศึกษา และทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

ปรับปรุงและพัฒนาแหลง

โบราณสถานเมืองฟาแดดสง

ยาง อําเภอกมลาไสย ใหมี

ความโดดเดนและมีแรงจูงใจ

ใหนักทองเที่ยว  จํานวน 1 

ครั้งตอป

        500,000 จํานวน

กิจกรรมที่

ปรับปรุง

แหลงโบราณสถานเมืองฟา

แดดสงยางไดรับการพัฒนา

และเปนการประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมใหเปนที่รูจัก

ของบุคคลโดยทั่วไป

ที่ทําการ

อําเภอกมลา

ไสย

32 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของศูนยขอมูล

ขาวสาร ของ อปท. ในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ

อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ 150 แหง

         30,000          30,000          30,000 จํานวน อปท. 

ภายในจังหวัด

กาฬสินธุ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของศูนยขอมูล

ขาวสาร

ทองถิ่น

จังหวัด

กาฬสินธุ
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

33 จัดงานบุญประเพณีบุณคูณลาน

 อําเภอฆองชัย

เพื่อสืบสานงานประเพณีของ

ทองถิ่นใหอยูคูทองถิ่นอําเภอ

ฆองชัย

จัดงานประเพณี 1 ครั้ง/ป      2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย

เทศบาลตําบล

ฆองชัย

34 โครงการขับเคลื่อน การสราง

ความปรองดองสมานฉันทโดย

ใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา "หมูบาน

รักษาศีล 5" สูความยั่งยืน 

จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป พ.ศ.

2560

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และ

ปลูกฝงจิตสํานึกใหกับ

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ

มีความตระหนักรักและเชิดชู

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

ดําเนินการประชาสัมพันธ 

รณรงค ใหพุทธศาสนิกชน

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด

จํานวน 743,044 คน 

274,274 หลังคาเรือน 1,694

 หมูบาน 135 ตําบล 18 

อําเภอ เดือน ตุลาคม 2559 -

 กันยายน 2560

     1,700,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

สํานักงาน 

พระพุทธ    

ศาสนาจังหวัด

35 โครงการงานประเพณี "บุญ

บายศรีสูขวัญขาวคูนลานสืบ

สานตํานานพระแมโพสพ" 

เฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว

เพื่อสรางจิตสํานึกและสราง

ความตระหนักใหกับ

พุทธศาสนิกชน ไดเห็นคุณคา

และสิ่งดีงามของประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

ของตนเอง

ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ 

2560 จัดงาน 10 วัน 

ประชาชนเขารวมงาน  

10,000 คน

         50,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

พุทธศาสนิกชนมีจิตสํานึก

และตระหนักถึงคุณคาสิ่งดี

งามของประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่นของตนเอง

 วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการดานการกีฬา

และนันทนาการ "One Sport 

One Tambol"

เพื่อพัฒนาเครือขายดานการ

กีฬาและนันทนาการในระดับ

จังหวัดใหมีศักยภาพและ

มาตรฐานสูงขึ้น

ประชาชนและผูเขารวม

โครงการฯจํานวน 2,000 คน

 ระหวางเดือน มีนาคม 2560

 - เมษายน 2560

     2,000,000 จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียน นักศึกษา มี

มาตรฐานการเลนกีฬา ถึง

ขั้น เปนเลิศได เปนนักกีฬา

ตัวแทนเขต 4 สามารถเปน

นักกีฬาอาชีพตอไปได

สํานักงาน 

กกท. จังหวัด

กาฬสินธุ
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

37 โครงการมหกรรมกีฬา

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการเลนกีฬา

 มีระเบียบวินัย รูจักเคารพกฎ

กติกาการแขงขัน นําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนคานิยมในการใช

ชีวิต

ประชาชนและเยาวชน

ภายในจังหวัดกาฬสินธุ เขา

รวมโครงการฯ 29,250 คน 

เดือน ธันวาคม 2560 - 

กุมภาพันธุ 2561

     2,400,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนที่

เขารวม

โครงการฯ

เยาวชนและประชาชนใน

จังหวัดกาฬสินธุมีความรัก

ความสามัคคี มีสุขภาพ

พลานามัยดีขึ้น

สํานักงาน 

กกท. จังหวัด

กาฬสินธุ

38 โครงการสงเสริมประเพณี สรง

น้ํา - ปดทอง พระพุทธ

ไสยาสนภูปอ เนื่องใน        

วันวิสาขบูชา ประจําป 2560

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

พุทธศาสนิกชนไดนอมรําลึก

เอาหลักธรรมคําสอน ใน

พระพุทธศาสนามาประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ประชาชนตําบลภูปอ และ

ตําบลใกลเคียง ทั่วทั้งจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวนไมนอยกวา

 2,000 คน ดําเนินการ

ระหวางวันที่ 9 - 10 

พฤษภาคม 2560

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ

พุทธศาสนิกชนไดรวม

กิจกรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ไดรวม

ทําบุญตักบาตร รักษาศีล 

ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา 

และฟงธรรมเทศนา

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ภูปอ

39 โครงการวันอนุรักษมรดกไทย 

"ประเพณีสูขวัญขาว" เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ 62 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ 62 

พรรษา และเพื่อสืบสานงาน

ประเพณี วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตของคนอีสาน

เด็ก เยาวชน และประชาชน 

เขารวมกิจกรรม จํานวนไม

นอยกวา 10,000 คน

         50,000          50,000          50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนในเขตจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีฯ และ ได

รวมกันอนุรักษ วัฒนธรรม

และสืบสาน

ขนบธรรมเนียมจารีต

ประเพณี

ที่วาการอําเภอ

เมืองกาฬสินธุ

40 งานมหกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

ใหญเทศบาลตําบลธัญญา 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อเปนการสงเสริมงาน

วัฒนธรรมบุญบั้งไฟของอําเภอ

กมลาไสย

องคปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอกมลาไสย จัดงาน

มหกรรม 1 ครั้ง/ป

        500,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงามของไทย

ไวใหอยูคูบานเมือง

เทศบาลตําบล

ธัญญา
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

41 จัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี

ประจําป 2559                  

อําเภอกมลาไสย

 เพื่อจัดงานแขงขันเรือยาว

ประเพณี สรางความสามัคคี

ของคนในชุมชน เพื่อสักการะ

เจาแมสองนาง และเพื่อเปน

การสงเสริมและสืบทอด

ประเพณีแกเด็กและเยาวชน

จัดการแขงขันเรือยาว

ประเพณีไดมาตรฐาน

ระดับประเทศ 1 ครั้ง/ป

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงามของไทย

ไวใหอยูคูบานเมือง

เทศบาลตําบล

กมลาไสย

42 จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ

ยาคู อําเภอกมลาไสย

 เพื่อจัดงานสรงน้ําพระธาตุ

ยาคู สงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

ประชาชนตชาวตําบลหนอง

แปน อําเภอกมลาไสย 

จํานวน 1,000 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ไดสงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และ

อนุรักษไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม

เทศบาลตําบล

หนองแปน

43 จัดงานประเพณีแขงขันเรือ

พายน้ํานิ่งชิงถวยรางวัล

เกียรติยศ บริเวณแหลมโนน

วิเศษ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อจัดงานประเพณีแขงขัน

เรือพายน้ํานิ่ง สงเสริมกิจกรรม

งานประเพณี และอนุรักษไว

ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอัน

ดีงาม ของทองถิ่น

จัดงานแขงเรือ 1 ครั้ง/ป 

โดยมีประชาชนอําเภอ   

สหัสขันธ และอําเภอ

ใกลเคียงเขารวมงาน จํานวน 

 2,000 คน

500,000        500,000        500,000         จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ไดสงเสริมกิจกรรม

ประเพณีและอนุรักษไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น

เทศบาลตําบล

โนนบุรี

44 จัดงานเทศกาลมะมวงมหา

ชนกของดีตําบลหนองหิน 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อสงเสริมการปลูกและ

จําหนายมะมวงซึ่งเปนผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน และ

สงเสริมการทองเที่ยวและมี

รายไดของชุมชน

ประชาชนตําบลหนองหิน 

อําเภอหวยเม็ก จํานวน    

500 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

ประชาชนมีรายได และมี

นักทองเที่ยวมาทองเที่ยว

มากขึ้น

เทศบาลตําบล

หนองหิน
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

45 จัดงานนมัสการศาลหลักเมือง 

 ลือเลื่องของดีอําเภอทาคันโท

 เพื่อจัดงานนมัสการ

ศาลหลักเมือง สรางความ

สามัคคีของคนในชุมชน และ

เพื่อเปนการสงเสริมและสืบ

ทอดประเพณีแกเด็กและ

เยาวชนรุนหลัง

ประชาชนอําเภอทาคันโท

และประชาชนทั่วไป ในเขต

อําเภอใกลเคียงและ

ตางจังหวัดรวมงาน จํานวน  

1,000 คน  ระหวางวันที่     

8 - 14 ธันวาคม ของทุกป 

200,000 200,000 200,000  จํานวน

ประชาชนที่เขา

รวมงาน

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงาม

เทศบาลตําบล

ทาคันโท

46 สืบสานตํานานเมืองประวัติ

ทวารวดี  อําเภอทาคันโท

 เพื่อสรางความสามัคคีของคน

ในชุมชน และเพื่อเปนการ

สงเสริมและสืบทอดประเพณี

แกเด็กและเยาวชนรุนหลัง

จัดนิทรรศการประวัติทวารวดี

*    การออกสินคา  OTOP

*   จัดการแสดงแสงสีเสียง

ตํานานประวัติทวารวดี มี

ประชาชนชาวตําบลทาคันโท

ตําบลขางเคียง และ

ตางจังหวัดเขารวมงาน

จํานวน   10,000 คน

5,000,000 5,000,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงาม

เทศบาลตําบล

ทาคันโท

47 สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี

อําเภอหวยผึ้ง( ประเพณีบุญบั้ง

ไฟ  ประเพณีสงกรานต 

ประเพณีลอยกระทง)

เพื่อเปนการสงเสริมงาน

วัฒนธรรมประเพณีประจําป

ทองถิ่นของอําเภอหวยผึ้ง ให

คงอยูสืบตอไป

จัดงานประเพณี 3 ครั้ง/1 ป 600,000 600,000 600,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงามของไทย

ไวใหอยูคูบานเมือง

อบต.นิคม

หวยผึ้ง

48 จัดงานประเพณีการแขงขันเรือ

ยาว    ประจําป (อําเภอฆองชัย

  สนามเทศบาลตําบลฆองชัย

พัฒนา อําเภอฆองชัย

เพื่อสรางความสามัคคีของคน

ในชุมชน และเพื่อเปนการ

สงเสริมและสืบทอดประเพณี

แกเด็กและเยาวชนรุนหลัง

แขงขันเรือยาว 1 ครั้ง/ป         400,000         400,000         400,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ประเพณีอันดีงาม

เทศบาลตําบล

ฆองชัย
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.2 สงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

49 งานประเพณีกลองเส็งอําเภอ

รองคํา ประจําป พ.ศ.2560

เพื่อสงเสริมกิจกรรมงาน

ประเพณีของทองถิ่นและ

อนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

จัดงานประเพณีกลองเส็ง

อําเภอรองคํา จํานวน 1 

ครั้ง/ป ประจําป พ.ศ.2560

        600,000         600,000         600,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

 ประชาชนไดเกิดความ

ซาบซึ้งและตระหนักถึง

คุณคาทางวัฒนธรรมไทย

เทศบาลตําบล

รองคํา

50 โครงการฮักแพง  แสวงบุญ สืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน

เพื่อสรางคานิยมและสราง

จิตสํานึก และภูมิปญญาของ

คนกาฬสินธุ

ภาคีเครือขาย และประชาชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน  

100 คน

        640,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนรูจักคานิยม  

และจิตสํานึก สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบ

สอง

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

51 โครงการประกวดดนตรี

โปงลางพื้นบาน จังหวัด

กาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ

 2560

เพื่ออนุรักษ สืบสาน 

วัฒนธรรม  ศิลปะการแสดง

ดนตรีโปงลาง และสงเสริม

การทองเที่ยววิถีไทย

วงโปงลางของเยาวชน และ

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ ที่

สงเขาประกวด ทั้งจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 3 ประเภท

     2,620,000  จํานวน

ประเภทของ

การแขงขัน

เด็กและเยาวชน ไดอนุรักษ

 สืบสาน วัฒนธรรม  

ศิลปะการแสดงดนตรี

โปงลาง และสงเสริมการ

ทองเที่ยววิถีไทย

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

52 โครงการสงเสริมเอกลักษณ

การแตงกายดวยผาไทย 

จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป 

2560

เพื่อกระตุนใหประชาชนใชผา

ไทยและผลิตภัณฑจากผาไทย

ขาราชการ เจาหนาท 

นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ

  จํานวน50,000 คน

        120,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ขาราชการ เจาหนาท 

นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนในจังหวัด

กาฬสินธุนิยมใชผาไทยอัน

เปนมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ

ป 2560 รวมจํานวน 52 โครงการ 27,060,000

ป 2561 รวมจํานวน 33 โครงการ 9,600,000

ป 2562 รวมจํานวน 35 โครงการ 14,680,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 กอสรางบันไดทางขึ้นไป

สักการบูชาพระพุทธไสยาสนภูปอ

(ดานทิศใต  หมู 3  บานโนนสวรรค

  ตําบลภูปอ อําเภอเมือง ถึง  หมู 8

  บานโพนสวาง  ตําบลนามะเขือ  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อสรางเปนแหลง

ทองเที่ยวสักการะบูชาพระ

พุทธไสยาสนภูปอของ

จังหวัดกาฬสินธุ

จํานวน  350 ขั้น  ขนาดกวาง  2.50

  เมตร  X : 353437 Y : 1838297 

จํานวน 1 แหง

2,000,000     2,000,000     2,000,000      ความยาว

ของบันไดที่ได

กอสราง

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ศาสนาของจังหวัด

กาฬสินธุ มีนักทองเที่ยว

เขามาทองเที่ยวเพิ่มมาก

ขึ้น

กองชาง

2 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองพลสีแดง 

บานหวยเตยคํา  หมูที่ 6 ตําบลเวอ 

 เชื่อมกับ บานทาวัด หมู 5 ตําโนน

สะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน และ

สรางใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ

ปรัปบรุงภูมิทัศน 1 แหง 2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนที่

ปรับปรุง

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

3 ปรับปรุงภูมิทัศนริมหนองคํา      

ไชยวาร ตําบลหนองบัว – ตําบล 

ลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

สรางใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ

ปรับปรุงภูมิทัศนริมหนองคําไชยวาร

 จํานวน 1 แหง

        200,000         200,000         200,000 จํานวนที่

ปรับปรุง

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวจุดชมวิวผา

เสวย  บานแกงกะอาม หมู 10    

ตําบล ผาเสวย  อําเภอสมเด็จ- 

อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

จุดชมวิวผาเสวย และสราง

ใหเปนแหลงทองเที่ยวของ

ทองถิ่น และของจังหวัด

กาฬสินธุ

ปรับปรุงภูมิทัศนโดยเทพื้น คสล.ไม

เกิน 1,825 ตารางเมตร กอสรางบอ

น้ําทิพย พรอมบันไดทางลงสูบอ

ระยะทาง 80 เมตร ติดตั้งแผงโซลา

เซลไฟฟาสองสวาง ปาย

ประชาสัมพันธ กอสรางคันทาง คสล.

 สูง 0.70 เมตร ยาว 500 เมตร 

ปรับปรุงทาสีไดโนเสาร

     2,000,000      2,000,000      2,000,000 จํานวนพื้นที่ที่

ไดปรับปรุง

ภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีไทยอีสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

บานคําแคนหมูที่ 5 ตําบลนิคม 

เชื่อมสะพานเทพสุดา  ตําบลโนนบุรี

 อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน และ

สรางใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ

กอสรางศาลาพักผอน ขนาด 24 

ตารางเมตร  จํานวน  2  หลัง 

- กอสรางทางวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอบพื้นที่ขนาดกวาง 2 เมตร  ยาว 

500 เมตร   

- กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

เสริม ขนาดกวาง 0.60 เมตร  ความ

ยาว 300 เมตร 

-กอสรางรูปปนไดโนเสารจําลอง

พรอม ตกแตง จํานวน  10 ตัว

     1,620,000      1,000,000      1,000,000 จํานวนพื้นที่ที่

ไดปรับปรุง

ภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

6 ตอเติมลานคอนกรีตสถานที่จอดรถ

นักทองเที่ยว บานโนนบุรีหมู 10 

ตําบลโนนบุรี -ตําบลสหัสขันธ 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อจัดใหมีลานจอดรถ

สําหรับนักทองเที่ยว

ตอเติมลานคอนกรีตสถานที่จอดรถ

นักทองเที่ยว จํานวน 1 แหง

คาพิกัด E 103.51823   N 

16.70845

200,000        200,000        100,000         จํานวนที่ตอ

เติม

นักทองเที่ยวมีที่จอดรถ

สําหรับการทองเที่ยว

เพียงพอ

กองชาง

7 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงเขาภู

สิงห บานโนนบุรี ม1,2 เชื่อมเขต

พื้นที่เทศบาลภูสิงห  อําเภอ.สหัส

ขันธ

เพื่อปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวเชิงเขาภูสิงห 

และสรางใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน

2.กอสรางลานจอดรถ คสล.พื้นที่ 

2,000 ตารางเมตร 

3.กอสราง/ปรับปรุงอาคารรานคา

คาพิกัด E 103.51190 N 16.71139

4,000,000     3,000,000     3,000,000     จํานวนพื้นที่ที่

ไดปรับปรุง

ภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

8 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวแหลมโนน

วิเศษ เชื่อมเขตพื้นที่เทศบาลภูสิงห

 -เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัส

ขันธ (เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ของจังหวัด

เพื่อปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวแหลมโนนวิเศษ 

และสรางใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ

1.กอสรางอาคารพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

จืดลําปาวขนาดกวาง 28 เมตร ยาว 

40 เมตร  จํานวน 1 อาคาร

2.ปรับปรุงชายหาดแหลงทองเที่ยว

แหลม โนนวิเศษ

คาพิกัด E 103.46490 N 16.70855

4,000,000     3,000,000     3,000,000     จํานวนพื้นที่ที่

ไดปรับปรุง

ภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
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 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวโล

หมากทันแหลมโนนวิเศษ หมู 9 

ตําบลโนนบุรีเชื่อมเขตพื้นที่

เทศบาลภูสิงห อําเภอสหัสขันธ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยวโลหมากทันแหลม

โนนวิเศษ ใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของและของ

จังหวัดกาฬสินธุ

1.กอสรางอาคารอเนกประสงค 

จํานวน 1 อาคาร

2.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโลหมาก

ทันใหเปนแหลงทองเที่ยว

 

1,000,000     2,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ที่

ไดปรับปรุง

ภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

10 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 5 

ตําบล อําเภอฆองชัย

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

เกษตรใหกับคนในชุมชน

และพื้นที่ใกลเคียง ตามรอย

เศรษฐกิจพอเพียง

จัดโครงการ จํานวน 1 ครั้งตอป      1,200,000      1,200,000      1,200,000  จํานวน

ประชาชนที่

เขารวม

โครงการ

ประชาชนเกิดรายไดจาก

การเกษตร และการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร

กองชาง

11 โครงการหมูบานตนแบบบริการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 ตําบลนํารอง

เพื่อสรางหมูบานตนแบบ

ในการใหบริการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

หมูบานตนแบบนํารอง 2 ตําบล      2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวน

หมูบานที่

ไดรับการ

พัฒนา

มีหมูบานตนแบบนํารอง

ในการใหบริการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

กองสงเสริมฯ

12 โครงการดําเนินการกอสรางระบบ

บําบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการ

พระราชดําริ

เพื่อเปนการนําสิ่งปฏิกูลไป

กําจัดอยางถูกตอง ลดการ

แพรเชื้อโรคตาง ๆ และ

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ

ประชาชน

ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ของ อบจ.

กาฬสินธุ  จํานวน 1 แหง

    12,000,000     12,000,000     12,000,000  จํานวนที่ติดตั้ง ประชาชนมีระบบบําบัด

สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

 ปองกันการแพรเชื้อโรค

ตาง ๆ

กองสงเสริมฯ

ป 2560 รวมจํานวน 12 โครงการ 32,220,000

ป 2561 รวมจํานวน 12 โครงการ 30,600,000

ป 2562 รวมจํานวน 12 โครงการ 29,500,000



ยุทธ 3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนฯ - 70

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร

 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการสงเสริมอาชีพปลูก

มะนาวในบอซีเมนต

เพื่อเปนการสนับสนุนและ

สงเสริมอาชีพใหแกกลุม

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ

กลุมเกษตรกร 18 อําเภอ ในจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน  500 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

เกษตรกรที่ได

เขารวม

โครงการฯ

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในการผลิตมะนาวใน

ระบบบอซีเมนต เพิ่ม

ผลผลิต เพิ่มรายได

กอง

สงเสริมฯ

2 โครงการสงเสริมการเรียนรูสู

คุณภาพชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหผูเขาอบรมไดความรู

ในการดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนํามาใชใน

ชีวิตประจําวันได

ผูนําชุมชน ทั้ง 18 อําเภอๆ ละ 2 คน

 รวม 36 คน

        300,000         300,000         300,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ผูนําชุมชนสามารถนํา

ความรูที่อบรมมาถายทอด

ใหกับชุมชนเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวันใหเกิดความ

คุมคา

กอง

สงเสริมฯ

3 โครงการสงเสริมอาชีพการแปร

รูปพุทรา

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกลุม

เกษตรกรผูปลูกพุทรา 

จังหวัดกาฬสินธุ

เกษตรกรผูปลูกพุทรา/ผูที่สนใจ ใน

จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 250 คน

200,000        200,000        200,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจเพิ่มผลผลิต เพิ่ม

รายได

กอง

สงเสริมฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว

น้ํา และปศุสัตว

เพิ่มความรูในการ

พัฒนาการเลี้ยงน้ํา และ

การตลาด  ใหความรูและ

เขาใจในการทําฟารมสัตว

น้ําแบบยั่งยืน

กลุมผูผลิตสัตวน้ํา,ผูประกอบอาชีพ

ปศุสัตว จํานวน 10 กลุม

300,000 400,000 400,000 จํานวนกลุม

ผูผลิตสัตวน้ําที่

ไดพัฒนา

ศักยภาพ

มีความรูความเขาใจในการ

ผลิตสัตวน้ํา เกษตรกร

สามารถใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชนสูงสุด ลดตนทุน

การผลิต

กอง

สงเสริมฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูผลิต

กุงกามกรามจังหวัดกาฬสินธุ

กลุมผูผลิตกุงกามกรามมี

ความรูความเขาใจในการ

ผลิตกุงกามกราม และ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

กลุมผูผลิตกุงกามกราม อ.ยางตลาด

 จํานวน 230 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

กลุมผูเลี้ยงกุงกามกรามมี

ความรูความเขาใจในการ

เพาะเลี้ยงกุงกามกรามใหมี

คุณภาพ

กองสงเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 โครงการประกวดผลงาน

สงเสริมการเกษตรดีเดน

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

 ผลงานสงเสริมการเกษตร

ดีเดนของกลุมองคกร

เกษตรกรใหเปนศูนย

สงเสริมและแหลงเรียนรู

แกชุมชน

ประชาชนทั้ง 18 อําเภอในจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  500 คน

200,000        200,000        200,000         จํานวน

ผูเขารวมงาน

เกษตรกรมีความรู ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ และ

ไดประชาสัมพันธผลงาน

สงเสริมการเกษตรใหเปน

แหลงเรียนรูแกชุมชน

สํานักงาน

เกษตร

จังหวัด

กาฬสินธุ

7 โครงการบูรณาการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมความรักความ

อบอุนในครอบครัว ใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีมีกิจกรรม 

ลดรายจาย เพิ่มรายไดของ

ครัวเรือน มีการดําเนินวิถี

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ครอบคลุมพื้นที่ 18 อําเภอ จํานวน

1,620 หมูบาน/ชุมชน

        400,000         400,000         400,000  จํานวน

หมูบาน/ชุมชน

ที่ไดรวม

โครงการฯ

เกิดความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐ องคกร

ทองถิ่น ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และหมูบาน/

ชุมชน มีตนแบบการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวย

สายใยรักแหงครอบครัวที่มี

ผลการดําเนินงานดีเดน 18 

 หมูบาน/ชุมชน

กอง

สงเสริมฯ 

พช.กส

8 โครงการจัดตั้งสวนสมุนไพร

เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปนแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดตาง ๆ

ประชาชนทั้ง 18 อําเภอในจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  500 คน

300,000        300,000        300,000        จํานวนผูเขา

อบรมโครงการ

จังหวัดกาฬสินธุมีแหลง

เรียนสมุนไพรสําหรับผูที่

สนใจไดศึกษา

กองสงเสริมฯ

9 โครงการตําบลตนแบบ 3 ดี 3 

ขั้น

เพื่อใหเกิดตําบลตนแบบ 3

 ดี ทั้ง 3 ระดับ (พึ่งพา

ตนเอง, พึ่งพากันเอง, 

เครือขาย-ตลาด)

บุคคล  ครัวเรือน ที่จะสรางเปน

ตนแบบ ตําบลละ 30 ครัวเรือน    

รวม 90 ครัวเรือน

600,000        จํานวน

ครัวเรือนที่เขา

รวมโครงการ

เกิดตําบลตนแบบ 3 ดี ทั้ง 

3 ระดับ (พึ่งพาตนเอง, 

พึ่งพากันเอง, เครือขาย-

ตลาด) จํานวน 3 ตําบลใน

จังหวัดกาฬสินธุ

ศูนยพัฒนา

คุณธรรม

จังหวัด

กาฬสินธุ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสู

เศรษฐกิจพอเพียง

 เปนแหลงศึกษาเรียนรู

ของนักเรียน เยาวชนชุมชน

 และฝกปฏิบัติจริงเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง 

12 โรงเรียน

500,000        500,000        500,000        จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

นักเรียนมีความรู และ

ประสบการณ สามารถ

ปฏิบัติได โดยการศึกษา

จากแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการสงเสริมอาชีพปลูกมัน

สําปะหลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปลูกมันสําปะหลังใหได

ผลผลิตเพิ่มขึ้น การบริหาร

จัดการดานวิชาการ และ

พัฒนาคุณภาพมันสําปะหลัง

เกษตรกรรายยอย 18 อําเภอใน

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 360 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

เกษตรกรที่ได

เขารวม

โครงการฯ

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในการผลิตมัน

สําปะหลัง เพิ่มผลผลิต เพิ่ม

รายได

กอง

สงเสริมฯ

12 โครงการศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใชจายในการดําเนิน 

การโครงการศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 1 แหง

100,000 100,000 100,000 จํานวนศูนยที่

จัดตั้ง

ครู นักเรียน และบุคลากร 

 มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิตได

โรงเรียนบัว

ขาว

13 โครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อจัดทําหลักสูตรการ

เรียนการสอนและศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

มีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทํา

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 1 หลักสูตร

100,000 100,000 100,000 จํานวนหลักสูตร ครู นักเรียน และบุคลากร 

 มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิตได

โรงเรียน

คลองขาม

14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาและสงเสริมให

โรงเรียนเปนฐาน ในการ

พัฒนาทองถิ่น ดวยการจัด

การศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

จัดซื้อสื่อการเรียนรู จัดจางวิทยากร 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม 

จัดกิจกรรมคายวิชาการ

100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่มี

ความรูและ

ทักษะดานอาชีพ

สถานศึกษา ชุมชน รอยละ

 80 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาและสงเสริมให

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น ดวยการจัด

การศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 4 

กิจกรรม ดังนี้ จัดซื้อสื่อการเรียนรู / 

 จัดจางวิทยากร / จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณในการจัดอบรม /.จัด

กิจกรรมคายวิชาการ

100,000 100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

บุคลากรในเขตบริการของ

โรงเรียนไดรับโอกาสศึกษา

หาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

16 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหครูและ

นักเรียนใชพื้นที่วางใน

โรงเรียนปลูกพืชผักสวน

ครัวและเลี้ยงสัตว

1.ครูและบุคลากร จํานวน 38 คน   

2. นักเรียน จํานวน 370 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ครู บุคลากรและนักเรียน

ทุกคนไดนําแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

หลอเลี้ยงนาเชือกพิทยาคม

1.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดศึกษา

เกษตรกรรมในทองถิ่น     

2.เพื่อใหโรงเรียนเปนศูนย

การเรียนรูแกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

เด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น

 เขารวมโครงการ 50 คน มีแหลง

เรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ปลูกพืช

สมุนไพร ทําปุยหมักชีวภาพ และ

เพาะเห็ด

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีความรูและทักษะใน

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

 และสามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพได

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

18 โครงการสงเสริมการปลูก

มะมวงพันธุมหาชนก

สงเสริมการปลูกมะมวง

พันธุมหาชนก

เกษตรกรจากทั้ง 18 อําเภอใน

จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 500 คน

200,000        200,000        200,000         จํานวน

เกษตรกรที่เขา

รวมกิจกรรม

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในการปลูกมะมวง

พันธุมหาชนก เพิ่มผลผลิต

เพิ่มรายได

กอง

สงเสริมฯ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 โครงการสงเสริมแหลงเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อเปนแหลงเผยแพร

ความรู และนวัตกรรมที่

เหมาะสมสอดคลองกับ

การประกอบอาชีพใหกับ

ผูเรียนและประชาชนทั่วไป 

โดยเฉพาะดานการเกษตร

2.เพื่อใหผูเรียน และชุมชน

 ที่อยูใกลเคียงศูนยการ

เรียนรู และสามารถนําไป

ตอยอดในการประกอบ

อาชีพ

จัดตั้งแหลงเผยแพรความรู และ

นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับ

การประกอบอาชีพใหกับผูเรียนและ

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะดาน

การเกษตร  จํานวน  1 แหง

200,000        200,000        200,000         มีจํานวนแหลง

เรียนรูที่เพิ่มขึ้น

ครู ผูเรียนมีสวนรวมและ

ไดรับความรูเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 

88

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 19 โครงการ 4,300,000

ป 2561  รวมจํานวน 18 โครงการ 3,800,000

ป 2562  รวมจํานวน 18 โครงการ 3,800,000



ยุทธ 3.3 สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ - 75

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร

3.3 สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการปลูกออยใน

ระบบอินทรีย

เพื่อสงเสริมการผลิตออยใน

ระบบอินทรียใหไดผลผลิตที่

สูงขึ้น

เกษตรกร จํานวน 600 คน จาก    

18 อําเภอ  ในจังหวัดกาฬสินธุ

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวน

เกษตรกรที่ได

เขารวม

โครงการฯ

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในการผลิตออยใน

ระบบอินทรีย เพิ่มผลผลิต

 เพิ่มรายได

กองสงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 1 โครงการ 1,000,000

ป 2561  รวมจํานวน 1 โครงการ 1,000,000

ป 2562  รวมจํานวน 1 โครงการ 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่

รับผิดชอบ



ยุทธ 3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน - 76

แบบ ผ01

        - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร

         3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560(บาท) ป 2561(บาท) ป 2562(บาท)  (KPI) 

1 โครงการพัฒนาศูนยฝก

อาชีพ โรงเรียนบัวขาว

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี

ทักษะทางดานชางอลูมิเนียม

 สามารถนําไปประกอบ

อาชีพในอนาคตได

ดําเนินกิจกรรม จํานวน  8 กิจกรรม ดังนี้

 1.1 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานชางอลูมิเนียม

100,000 100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมทึ่

ดําเนินการ

นักเรียนมีทักษะ

ทางดานงานชาง

อลูมิเนียม และสามารถ

นําไปประกอบอาชีพได

โรงเรียนบัว

ขาว

1.2 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานชางไฟฟา

100,000 100,000 100,000

1.3 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานชางปูน

100,000 100,000 100,000

1.4 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานการปลูกผักไฮโดรโพนิกส

100,000 100,000 100,000

1.5 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานการเพาะเห็ด

100,000 100,000 100,000

1.6 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานการเลี้ยงไสเดือน

100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ



ยุทธ 3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน - 77

         3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560(บาท) ป 2561(บาท) ป 2562(บาท)  (KPI) 

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1.7 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะดานการเพาะเมล็ดออน

100,000 100,000 100,000

1.8 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุฝก จาง

วิทยากรทองถิ่น จัดอบรมนักเรียนใหมี

ทักษะการปลูกพืชผักในวัสดุปลูก

100,000 100,000 100,000

โครงการพัฒนาศูนยฝก

อาชีพโรงเรียนคลองขาม

เพื่อจัดการเรียนการสอนโดย

บูรณาการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ดําเนินกิจกรรม จํานวน 9 กิจกรรม ดังนี้

 2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานชาง

อลูมิเนียม

100,000 100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

บุคลากรทุกคนดํารงตน

บนวิถีพอเพียง

โรงเรียน

คลองขาม

2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานชางเชื่อม 100,000 100,000 100,000

2.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานชางปูน 90,000 90,000 90,000

2.4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานอาชีพเลี้ยง

 กบและปลาไหล

30,000 30,000 30,000

2.5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ดานการปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกส

60,000 60,000 60,000

2.6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ อาชีพเพาะเห็ด 60,000 60,000 60,000

2.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ อาชีพการเลี้ยง

ไสเดือน

60,000 60,000 60,000

2.8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ อาชีพการเพาะ

เมล็ดออน

50,000 50,000 50,000

2.9 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ปลูกผักใน     

วัสดุปลูก

50,000 50,000 50,000

2



ยุทธ 3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน - 78

         3.5 สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560(บาท) ป 2561(บาท) ป 2562(บาท)  (KPI) 

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

3 ฝกอาชีพระยะสั้นทําขนมไทย เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดรับการฝกอาชีพ

ใหมีความรูและทักษะการทํา

ขนมไทย

นักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 

จํานวน  300 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน

 ไดรับการฝกอบรม

พัฒนาอาชีพใหมี

ความรูและทักษะการ

ทําขนมไทย

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

4 ฝกอาชีพระยะสั้นเลี้ยงปลา

นิลซีพี

1.จัดการฝกอบรมสงเสริม

อาชีพเลี้ยงปลานิลซีพีใหกับ

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในทองถิ่น

เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก นาเชือก เขาพระ

นอน เวอ บัวบาน เขารวมโครงการ  

จํานวน    300 คน

         50,000          50,000          50,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทองถิ่นมี

ความรูเกี่ยวกับการ

เลี้ยงปลานิล

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

5 อบรมอาชีพอิสระใหกับ

นักเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดมีความรู

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

อิสระ

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

         50,000          50,000          50,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอิสระ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

6 ฝกอาชีพระยะสั้น 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน

ประชาชนไดรับการฝกอบรม

พัฒนาอาชีพใหมีความรูและ

ทักษะและสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

200,000        200,000        200,000        จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

1.เด็ก เยาวชน

ประชาชนไดรับการ

ฝกอบรมพัฒนาอาชีพ

ใหมีความรูและทักษะ

และสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

ป 2560 รวมจํานวน 6 โครงการ 1,800,000

ป 2561 รวมจํานวน 6 โครงการ 1,800,000

ป 2562 รวมจํานวน 6 โครงการ 1,800,000



 ยุทธ 3.6 สงเสริมการศึกษาอบรมฯ - 79

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.6 สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการสงเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ในชุมชนดานการแพทยแผนไทย

เพื่อพัฒนาประชาชนใหมี

ความรูในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพดวย

หลักการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ    

จํานวน 20,000 คน

7,000,000     7,000,000     7,000,000      จํานวน

ประชาชนเขา

รวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพดวยหลักการ

แพทยแผนไทย

กองสงเสริมฯ

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใน

การปฏิบัติงานรวมกันและ

ยกยองเชิดชูเกียรติสตรีมี

ผลงานดีเดนสราง

ประโยชนตอสังคมและ

เสริมสรางภาวะผูนําแก

กลุมสตรี

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด 45

 คน ตําบล 135 ตําบลละ 2 คน รวม

 270 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

คณะกรรมการ

ที่เขารวม

โครงการฯ

ผูเขารวมฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพ

คณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ

สนง.กองทุน

พัฒนาบทบาท

สตรีจังหวัด

กาฬสินธุ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของกลุมสตรี จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอ

พระพุทธศาสนา ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง

 พัฒนาศักยภาพสตรีดาน

กฏหมาย องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ

กลุมผูนําทั้ง 18 อําเภอๆ ละ 3 คน 

รวม 54 คน

400,000        400,000        400,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ผูเขารวมโครงการมี

ภาวะผูนําที่พึงประสงค

กองสงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.6 สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 โครงการฝกอบรมกลุมยุว

เกษตรกร กลุมเกษตรกรและ

กลุมจิตอาสาสมัครดาน

การเกษตรและปศุสัตว

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ทักษะกลุมยุว

เกษตร กลุมเกษตรกร และ

จิตอาสาสมัครดาน

การเกษตรและปศุสัตว

กลุมยุวเกษตรกร กลุมเกษตรกรและ

กลุมจิตอาสาสมัครดานการเกษตร

และปศุสัตว จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน

 600 คน

1,000,000     1,000,000     1,000,000      จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เกษตรกรสามารถ

พัฒนาวิธีทําการเกษตร

และเพิ่มผลผลิต เพิ่ม

คุณภาพ เพิ่มปริมาณ

กองสงเสริมฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

ผูใชน้ําและการใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการใชพลังงาน

ไฟฟาเปนพลังงานโซลาเซล

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการน้ํา  การ

ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนพลังงานไฟฟา

เปนโซลาเซล

กลุมผูใชน้ําในเขตสูบน้ําดวยไฟฟา 

จํานวน 36 กลุม

1,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวนกลุม

ผูใชน้ําที่ไดเขา

รวมโครงการฯ

มีความรูความเขาใจใน

การผลิตสัตวน้ํา 

เกษตรกรสามารถใชน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชนสูงสุดลด

ตนทุนการผลิต

กองสงเสริมฯ

6 โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ

กลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

กาฬสินธุ

ใหความรูและพัฒนากลุม

วิสาหกิจจังหวัดกาฬสินธุ  

สงเสริมการตลาดของกลุม

กลุมวิสาหกิจฯ 20 กลุม 2,000,000 200,000 200,000 จํานวนกลุม

วิสาหกิจฯ ที่ได

เขารวมโครงการ

กลุมที่เขาอบรมมี

ความรูความเขาใจใน

การพัฒนาสินคา 

การตลาด และการ

จัดทําบัญชี

กองสงเสริมฯ

7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

เกษตรประจําหมูบาน (ตนแบบ)

เพื่อจัดการฝกอบรม

อาสาสมัครเกษตรประจํา

หมูบาน  และพัฒนา

ศักยภาพของอาสาสมัครฯ

จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรประจํา

หมูบาน 18 อําเภอ ทั่วทั้งจังหวัด 

จํานวน 135 คน

        500,000         500,000         500,000  จํานวน

ผูเขารวม

ฝกอบรมฯ

อาสาสมัครเกษตร

ประจําหมูบาน ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

กองสงเสริมฯ

8 โครการอบรมสรางหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

เพื่อสรางหมูบานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน

 150 แหง

     2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวนอปท. 

ที่ไดรับการ

สรางหมูบาน

เศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ

มีหมูบานตนแบบ     

นํารองในดาน

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสงเสริมฯ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.6 สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 โครงการประเมินคัดเลือก

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนตาม

โครงการเชิดชูเกียรติผูนําพัฒนา

ชุมชนดีเดนประจําป 2560

เพื่อประเมินคัดเลือก

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน

ตามโครงการเชิดชูเกียรติ

ผูนําพัฒนาชุมชนดีเดน

ประเมินคัดเลือกกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนดีเดน จํานวน 18 อําเภอ

400,000 400,000 400,000 จํานวนชุมชน

ดีเดนที่ไดรับ

ไดชุมชนที่มีผลงาน

ดีเดนสามารถเปน

ตนแบบเปนแหลง

เรียนรูสูชุมชนเปน

วิทยากรในการ

ถายทอดความรูที่ตนมี

สูประชาชน

สํานักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวัดกาฬสินธุ

10 สงเสริมการสรางอาชีพ เพื่ออบรมฝกอาชีพเสริม

รายไดใหนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนเนินยางประชา

สามัคคี  จํานวน  590 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนไดเขารวม

อบรมฝกอาชีพ

เสริมสรางรายได

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

11 ผลิตภัณฑเสื่อกกวัสดุทองถิ่น 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน

ไดเรียนรูวิธีการปลูก ดูแล 

รักษา และประโยชนตนกก

 2.เพื่อฝกอบรม เด็ก 

เยาวชน ประชาชนในการ

ทําผลิตภัณฑเสื่อกก ให

เปนสินคา OTOP

นักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสง 

จํานวน 282  คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน

 มีความรูและทักษะใน

การจัดทําผลิตภัณฑ

เสื่อกก

โรงเรียนหนอง

ชุมแสงวิทยาคม

12 สงเสริมอาชีพสรางรายได

ระหวางปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

         12,500          12,500          12,500 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน

และสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 12 โครงการ 14,862,500

ป 2561  รวมจํานวน 12 โครงการ 14,062,500

ป 2562  รวมจํานวน 12 โครงการ 14,062,500
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร

 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.7 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ การผลิตการบรรจุภัณฑและการตลาด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาและยกระดับ

ตลาดสดประเภทที่ 1 และ

ตลาดสดประเภทที่ 2

เพื่อกระตุนใหตลาดสด

ประเภทที่ 1 มีการ

ยกระดับการพัฒนา  

เพื่อใหตลาดสดประเภทที่ 

2 มีการพัฒนาผานเกณฑ 

ตลาดสดนาซื้อ

ผูประกอบการคาอาหารในตลาดสด

ประเภทที่ 2 ในจังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 75 คน

1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวน

ผูประกอบการ

ที่ไดเขารวม

โครงการ

ตลาดสดประเภทที่ 1 มี

การยกระดับพัฒนาผาน

เกณฑ ระดับดีมาก 5 

ดาวตลาดสดประเภทที่ 2

 พัฒนาผานเกณฑ ตลาด

นัดนาซื้อ

กลุมงาน

คุมครอง

ผูบริโภค 

สํานักงาน

สาธารณสุข

 จังหวัด

กาฬสินธุ

2 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑขาว

อินทรียกลุมวิสาหกิจชุมชนปน

บุญ บานดอนแคน

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขาว

อินทรียของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนปนบุญบานดนแคน

ใหไดมาตราฐาน

สมาชิกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญ

บานดอนแคน ตําบลฆองชัยพัฒนา 

จํานวน 40 คน

200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

สมาชิกลุมวิสาหกิจชุมชน

ปนบุญบานดอนแคน 

ตําบลฆองชัยพัฒนาไดรับ

การเสริมสรางความรูดาน

การแปรรูปและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

กลุม

วิสาหกิจ

ชุมชนปน

บุญบาน

ดอนแคน

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ

ขาว และพัฒนาบรรจุพันธุขาว

อินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหความรูและพัฒนา

เทคนิคการทําแปลงนาเพื่อ

เก็บเมล็ดพันธุ และพัฒนา

บรรจุพันธุขาวอินทรีย การ

ทําธนาคารเมล็ดพันธุ การ

ใชพลังงานทดแทน        

(โซลาเซล)

กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว และกลุม

พัฒนาบรรจุพันธุขาวอินทรีย 

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 18 กลุม 

จาก     18 อําเภอ

500,000 500,000 500,000 จํานวนกลุม

ผูผลิตเมล็ด

พันธุขาวฯ ที่ได

เขารวมโครงการ

กลุมชาวนามีเมล็ดขาวที่มี

คุณภาพ กลุมชาวนาลด

ตนทุนการผลิต เกิดความ

สามัคคีในกลุมชาวนา

กอง

สงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัมนาการเกษตรปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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 3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.7 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ การผลิตการบรรจุภัณฑและการตลาด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ

ขาว และพัฒนาบรรจุพันธุขาว

จังหวัดกาฬสินธุ

ใหความรูและพัฒนา

เทคนิคการทําแปลงนาเพื่อ

เก็บเมล็ดพันธุ การทํา

ธนาคารเมล็ดพันธุ

กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว  จังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  18 กลุม        

จาก 18 อําเภอ

200,000 250,000 250,000 จํานวนกลุม

ผูผลิตเมล็ด

พันธุขาวฯ ที่ได

เขารวมโครงการ

กลุมชาวนามีเมล็ดขาวที่มี

คุณภาพ กลุมชาวนาลด

ตนทุนการผลิต เกิดความ

สามัคคีในกลุมชาวนา

กอง

สงเสริมฯ

5 โครงการสงเสริมการตลาดกลุม

อาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจัดการฝกอบรมการ

สงเสริมการตลาดกลุม

อาชีพจังหวัดกาฬสินธุ

กลุมอาชีพทั้ง 18 อําเภอ ในจังหวัด

กาฬสินธุ

200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

กลุมอาชีพจังหวัด

กาฬสินธุไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ

กอง

สงเสริมฯ

6 โครงการสนับสนุนจัดหาแหลง

จําหนายผลิตภัณฑเพื่อ

การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจัดการฝกอบรมการ

สนับสนุนจัดหาแหลง

จําหนายผลิตภัณฑเพื่อ

การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

เกษตรกรทั้ง 18 อําเภอ ในจังหวัด

กาฬสินธุ

200,000 200,000 200,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

กอง

สงเสริมฯ

ป 2560  รวมจํานวน 6 โครงการ 2,700,000

ป 2561  รวมจํานวน 6 โครงการ 2,750,000

ป 2562  รวมจํานวน 6 โครงการ 2,750,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนใหมีความพรอม

สําหรับการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ     

ทั้ง 12 โรงเรียน

        600,000         600,000         600,000 จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่ไดรับ

การสนับสนุน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ ไดรับการพัฒนา

เปนแหลงเรียนรูครบถวน

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา คาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว)

เพื่อสนับสนุนการเปนคา

จัดการเรียนการสอน (ราย

หัว)ใหกับโรงเรียนในสังกัด

 อบจ.กาฬสินธุ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

 โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง

 12 โรงเรียน

28,000,000    28,000,000    28,000,000    จํานวน

นักเรียนที่ไดรับ

สนับสนุน

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ดานการเรียนการสอน

อยางทั่วถึง

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ประชุมอบรม สัมมนาของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

คร/ูบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ  

จํานวน 12 โรงเรียน

     2,400,000      2,400,000      2,400,000 จํานวนคร/ู

บุคลากรที่เขา

อบรมสัมนาครู

ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน เพื่อคาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.กาฬสินธุ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ     

12 โรงเรียน

     1,200,000      1,200,000      1,200,000 จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียนในสังกัด

 อบจ.กาฬสินธุใหมี

ประสิทธิภาพในการบริการ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

เพื่อดําเนินการจายเงินสด

ใหกับผูเรียน  เพื่อเปน

คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

สําหรับผูเรียนตามนโยบาย

การจัดการศึกษาโดยไม

เสียคาใชจาย

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ  ทั้ง 12  โรงเรียน

     7,500,000      7,500,000      7,500,000 จํานวน

นักเรียนที่ไดรับ

การสนับสนุน

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ดานการเรียนการสอน

อยางทั่วถึง

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน

เพื่อเปนคาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ

- โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

12 โรงเรียน

        600,000         600,000         600,000 จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ  มี

ประสิทธิภาพในการบริการ

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการพัฒนาศูนยประสานงาน

วิชาการ 9 กลุมสาระ การเรียนรู 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปน

ศูนยการเรียนรูในทุกกลุม

สาระการเรียนรู

คาใชจายการดําเนินกิจกรรมภายใน

ศูนยประสานงานวิชาการกลุมสาระ

การเรียนรู โรงเรียนสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  โดยจัด

กิจกรรม 1ครั้งตอป

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุมีศูนยการ

เรียนรูในทุกกลุมกลุม

สาระการเรียนรู

กอง

การศึกษาฯ

8 คาประเมินวิทยฐานะ เพื่อจายเปนคาตอบแทน

คณะกรรมการประเมิน

คณะกรรมการดําเนินการ

สรรหาพนักงานจางและใช

จายในการประเมินเลื่อน

วิทยะฐานะระดับชํานาญ

การของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ

- คณะกรรมการประเมิน/

คณะกรรมการดําเนินการสรรหา

พนักงานจาง  จํานวน 2 ชุด

         80,000          80,000          80,000 จํานวนชุด

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ไดรับการพัฒนา

ครูไดมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

และครูไดรับการพัฒนา

วิชาชีพครู

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะทางวิชาการลูกเสือ

ของนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ

ลูกเสือ เนตรนารี และผูกํากับลูกเสือ

 ไดเขารวมกิจกรรมลูกเสือทองถิ่น

แหงชาติ โดยจัดกิจกรรมจํานวน 1 

ครั้งตอป

        150,000  จํานวนครั้งที่

เขารวมโครงการ

ลูกเสือ และเนตรนารีใน

โรงเรียนสังกัด องคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับการพัฒนา

วิชาการลูกเสืออยาง

ตอเนื่อง

กอง

การศึกษาฯ
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน

นักศึกษาและผูดอยโอกาสของ

โรงเรียนในสังกัด และพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ

- เพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษาแกนักเรียน 

นักศึกษาไดรับ

ทุนการศึกษาแกนักเรียน 

นักศึกษาไดรับ

ทุนการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี

 1. ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนใน

สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน  12  โรงเรียน ๆ 

ละ 2 ทุน  จํานวน 26 ทุน ๆ ละ 

33,000 บาท   (รุนที่ 10 )            

2. ทุนการศึกษา (ตอเนื่อง) สําหรับ

นักเรียนในสังกัด องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุที่กําลังศึกษาตอ

 ป.ตรี (รุนที่ 4-8 )

5,544,000      

 

จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับ

ทุนการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาที่เรียน

ดีแตยากจนไดมีโอกาส

ศึกษาตอในระดับปริญญา

ตรี

กอง

การศึกษาฯ

11 คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ

เพื่อเปนคาใชจายในการ

เขารวมกิจกรรมการอบรม

ประกวดแขงขัน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

ในสังกัด

นักเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

         50,000 จํานวนนักเรียน

ในการเขารวม

กิจกรรม

เพิ่มพูนประสบการณ 

และการเรียนรูในการเขา

รวมกิจกรรมของนักเรียน

ในสังกัด

กอง

การศึกษาฯ

12 การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

เพื่อประเมินผลการจัด

การศึกษาภายใน

สถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

        250,000         250,000         250,000 จํานวนครั้งใน

การประเมิน

มาตรฐานการ

จัดการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดจัด

การศึกษามีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษา

ทองถิ่น และระดับชาติ

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดย ใชโรงเรียนเปนฐาน SBMLD

เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปน

ศูนยการเรียนรูและการ

พัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต

ในชุมชน

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาการ

เรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 12 โรงเรียน

     2,000,000      2,000,000      2,000,000 จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

จัดสรร

งบประมาณ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ เปนฐานในการ

พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต

กอง

การศึกษาฯ
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14 การแขงขันทักษะทางวิชาการ

นักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะทางวิชาการของ

นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาการ

เรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 12 โรงเรียน

     1,200,000 จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

จัดสรร

งบประมาณ

นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดมี

การพัฒนาทักษะทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง

กอง

การศึกษาฯ

15  โครงการแขงขันนักเรียนคนเกง  เพื่อใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการศึกษา 

คนควาหาความรูดาน

วิชาการ

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน         100,000  จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

 นักเรียนมีการพัฒนา

ความรูดานวิชาการอยาง

สม่ําเสมอเปนการเพิ่ม

ศักยภาพทางการศึกษา

กอง

การศึกษาฯ

16 โครงการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน

เพื่อใหครู ผูบริหารมีความรู

 ความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน          60,000  จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาที่สูงขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

17 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนของนักเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุทั้ง 12 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรงเรียน      6,566,000      6,566,000      6,566,000  จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู ความ

เขาใจในกระบวนการวิชา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดี

ยิ่งขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

18 โครงการแลกเปลี่ยนครู และ

นักเรียนไทย - จีน (MOU) 

ระหวางองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุกับสถาบันขงจื้อ

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะทางภาษาจีนของ

นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ

คาใชจายในการเดินทางเขารวม

ศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนครูและ

นักเรียน ไทย-จีน กับ สถาบันขงจื้อ

 ณ ประเทศจีน จํานวน 60 คน

        800,000     จํานวนของ

นักเรียน ครู ที่

ไดเขารวม

โครงการ

ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด องคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับการ

พัฒนาทักษะทางภาษากับ

เจาของภาษาโดยตรง

กอง

การศึกษาฯ
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาจีน (MOU)

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

และการติดตอสื่อสารดวย

ภาษาจีนของนักเรียนใน

สังกัด

 จางครูภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 โรงเรียนจํานวน 12 โรงเรียนๆ ละ 

1 คน  รวม 12 คน

     2,400,000    จํานวนครูจีนที่

ดําเนินการจาง

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับ

การพัฒนาทักษะทาง

ภาษากับเจาของภาษา

โดยตรง

กอง

การศึกษาฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

และการติดตอสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ในสังกัด

 จางครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน 12 โรงเรียน   

โรงเรียนละ 1 คน

     3,000,000    จํานวนครูดาน

ภาษาอังกฤษที่

จาง

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับ

การพัฒนาทักษะทาง

ภาษากับเจาของภาษา

โดยตรง

กอง

การศึกษาฯ

21 คาใชจายในการพัฒนาการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของครูและ

นักเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน

        960,000    จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ครูและนักเรียนในสังกัด

ไดรับการพัฒนาการเรียนรู

กอง

การศึกษาฯ

22  โครงการเขาคายภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะการใช

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน

นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 200 คน

250,000          จํานวนของ

นักเรียน ครู ที่

ไดเขารวม

โครงการ

ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด องคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับการ

พัฒนาทักษะทางภาษากับ

เจาของภาษาโดยตรง

กอง

การศึกษาฯ

23 โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน

นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 300 คน

300,000          จํานวนของ

นักเรียน ครู ที่

ไดเขารวม

โครงการ

ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด องคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับการ

พัฒนาทักษะทางภาษากับ

เจาของภาษาโดยตรง

กอง

การศึกษาฯ
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

24 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน

ภาษาจีนระหวาง อบจ.กาฬสินธุ

กับสถาบันขงจื้อ

เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

อบจ.กาฬสินธุ ในการสราง

วิสัยทัศนในการสงเสริมใน

การเรียนการสอนภาษาจีน

คาใชจายในการเดินทางเขารวม

ศึกษา ดูงาน ผูบริหารโรงเรียน 

บุคลากรและผูบริหาร อบจ. กับ

สถาบันขงจื้อ ณ ประเทศจีน โดยจัด

กิจกรรม 1 ปตอครั้ง

        500,000 จํานวนครั้งที่จัด ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาบุคลากร

ใหทันตอความตองการ

ของสภาพปจจุบัน

ทางดานภาษาจีน

กอง

การศึกษาฯ

25 โครงการวันครู ของโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ  ทั้ง 12 

โรงเรียน

เพื่อยกยอง เทิดทูน และ

สรางขวัญกําลังใจแดคุณครู

  ตลอดจนเผยแพร

นวัตกรรมทางการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง 

12 โรงเรียน

100,000         จํานวน

โรงเรียนที่จัด

กิจกรรม

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุมีขวัญ กําลังใจ

ในการทํางานและได

เผยแพรผลงานทางวิชาการ

กอง

การศึกษาฯ

26 โครงการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษารวมกับ

สถาบันอุดมศึกษา (MOU)

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ทักษะทางวิชาการของ

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด ทุกกลุมสาระการ

เรียนรู  โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ จํานวน 12 โรงเรียน

     1,000,000   จํานวนโรงเรียน

 ที่รวมโครงการ

ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดมี

การพัฒนาทักษะทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง

กอง

การศึกษาฯ

27 โครงการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพ
ผู้เรียนในการเรียนรู้
วิชาศิลปะสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนในการจัดการ

เรียนรูวิชาศิลปะ สงเสริม

การแสดงออกผลงานทาง

ศิลปะตอสาธารณชน

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและ

ศักยภาพในการเรียนรูวิชาศิลปะ

นักเรียนโรงเรียนบัวขาว  จํานวน 1

ครั้งตอป

         20,000 20,000 20,000 จํานวนที�
จัด
กิจกรรม

นักเรียนสามารถพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใน

การสรางสรรคผลงาน

ศิลปะอยางมีสุนทรียภาพ

โรงเรียนบัว

ขาว
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

28 โครงการปรับปรุง
ห้องแนะแนว

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู

กิจกรรมแนะแนว 

ใหบริการแนะแนวแก

นักเรียน

มีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและ

เหมาะสมกับการใหบริการดานแนะ

แนวแกนักเรียนโรงเรียนบัวขาว 

จํานวน 2,934 คน

        200,000 200,000 200,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

ใชบริการ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มีการ

เรียนรูที่เหมาะสม 

สามารถเลือกเรียนตาม

ความตองการ ความถนัด

และความสนใจ

โรงเรียนบัว

ขาว

29 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน

แหลงเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

จัดใหมีอุปกรณแหลงเรียนรู การ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจํานวน  

 1 ครั้งตอป

         50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน

การจัดหา

รอยละ 100 ครู นักเรียน 

และบุคลากร เขาใชแหลง

เรียนรู

โรงเรียนบัว

ขาว

30 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ

เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ผลสัมฤทธิ์กลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุม

สาระ

จัดซื้อสื่อการเรียนรู พัฒนาครูใน

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ

        800,000 800,000 800,000 จํานวน
กลุ่ม
สาระที�
ได้จัด
กิจกรรม

นักเรียนมีความรู ทักษะ

และ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมาก

โรงเรียนบัว

ขาว

31 โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ

เพื่อพัฒนาศักภาพนักเรียน

ในการเรียนรูวิชาศิลปะ ฝก

ใหนักเรียนเกิดทักษะความ

เปนเลิศทางศิลปะ

จัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย

การจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ดําเนินการ 1 ครั้งตอป

         20,000          20,000          20,000 จํานวน
ครั�งใน
การ
ดําเนินการ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายและนักเรียน

มีทักษะดานศิลปะเพิ่มขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว

32 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โรงเรียนบัวขาว

เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรูกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของผูเรียน

จัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย

การจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ดําเนินการ 1 ครั้งตอป

        100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครั�งใน
การ
ดําเนินการ

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู ความ

เขาใจในกระบวนการวิชา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดี

ยิ่งขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

33 โครงการคายทักษะศิลปะ ดนตรี

 และการแสดง

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน

ใหมีทักษะในดานศิลปะ 

ดนตรี และการแสดง

นักเรียนชุมนุมดนตรี นาฏศิลป 

โรงเรียนบัวขาว จํานวน  300 คน

        100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพใหมีทักษะใน

ดานศิลปะ ดนตรี และ

การแสดง

โรงเรียนบัว

ขาว

34 โครงการพัฒนาทักษะดาน    

ดนตรี โรงเรียนบัวขาว

เพื่อพัฒนาทักษะดานดนตรี

ใหกับนักเรียนในโรงเรียน

บัวขาว

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานวง

โยธาวาทิต ดานดนตรีสากล และ

ดานดนตรีลูกทุง ดําเนินการ 1 ครั้ง

ตอป

        300,000         300,000         300,000 จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพใหมีทักษะใน

ดานดนตรี และการแสดง

โรงเรียนบัว

ขาว

35 โครงการหองสมุดมีชีวิต เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูใหกับนักเรียน 

บุคลากร และประชาชน

หองสมุดที่พรอม สมบูรณ ทันสมัย

ครบวงจร จํานวน 1 หอง

    20,000,000 20,000,000 20,000,000  จํานวนหองสมุด นักเรียน ครู บุคลากร 

และประชาชนมีแหลง

ศึกษาหาความรู ไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว

36 โครงการเตรียมหนังสือใหม-:

ซอมแซมหนังสือใหม

เพื่อซอม แซมหนังสือใหม

ใหคงทน

หนังสือเรียนที่จัดซื้อใหม จํานวน  

300 เลม

         12,500 12,500 12,500 จํานวนหนังสือ

เรียนที่ไดรับ

โรงเรียนมีหนังสือที่พรอม

ใชงาน

โรงเรียนบัว

ขาว

37 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน

แหลงเรียนรูที่ทันสมัยไว

บริการแกนักเรียน บุคลากร

พัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 1 

แหง ณ โรงเรียนบัวขาว

        100,000 100,000 100,000 จํานวน

หองสมุดที่

ไดรับการพัฒนา

โรงเรียนมีหองสมุดที่

ทันสมัยไวบริการ

โรงเรียนบัว

ขาว

38 โครงการจัดหาหนังสือ เพื่อ

พัฒนาหองสมุดโรงเรียน

เพื่อจัดซื้อจัดหาหนังสือสื่อ

สิ่งพิมพหมวดหมูตางๆ และ

เตรียมหนังสือใหบริการ

อานในหองสมุดพรอมทั้ง

ยืมไปอานที่บาน สงเสริม

และปลูกฝงนิสัยรักการอาน

จัดซื้อหนังสือในหมวดตางๆ 

หลากหลายสาระ เพียงพอตอความ

ตองการ  ไดตามมาตรฐาน  1:8 

(หนังสือ 8 เลม/1 คน) และจํานวน

สื่อสิ่งพิมพเพิ่มขึ้นจากเดิม เพียงพอ

ตอการใหบริการ

        100,000 100,000 100,000 จํานวนหนังสือ

ที่ไดรับ

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน

และจํานวนนักเรียน  ครู 

บุคลากรทั่วไป เขาใช

บริการหอง สมุดเพิ่มมาก

ขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

39 โครงการสวนสมุนไพรเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี

ทักษะในการปลูก และรู

จัดพันธุสมุนไพรพรอมทั้ง

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

ชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร

จัดทําสวนสมุนไพร จํานวน 1 แหง         100,000 100,000 100,000 จํานวนสวน

สมุนไพร

นักเรียนมีทักษะในการ

ปลูกและรูจักพันธุสมุนไพร

 พรอมทั้งเปนแหลง

เรียนรูสําหรับชุมชน

โรงเรียนบัว

ขาว

40 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียน

ที่มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอ

การเรียนการสอน วิชา

สังคมศึกษาได

มีหองเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอ

การเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา  

จํานวน  1 หอง

        100,000 100,000 100,000 จํานวนหองการ

เรียนที่มีสื่อ

เทคโนโลยี

มีหองเรียนที่มีสื่อ

เทคโนโลยีที่เอื้อตอการ

เรียนการสอนวิชาสังคม

ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน  

บัวขาว

41 โครงการปรับปรุงซอมแซมและ

ตกแตงหองปฏิบัติการภาษาไทย

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

และตกแตงหองปฏิบัติการ

ภาษาไทยใหมีบรรยากาศ

เหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

จัดหาชั้นสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ

และสื่อการเรียนการสอนอยางเปน

ระเบียบเรียบรอย และวางระบบการ

เขาใชหอง  จํานวน  5 ชั้น

         50,000          50,000          50,000 จํานวนชั้นที่

จัดหา

มีหองปฏิบัติภาษาไทยที่

เหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน 

บัวขาว

42 โครงการกอสรางอาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสรางอาคารศูนย

ศิลปวัฒนธรรมใหมี

มาตรฐาน

อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่ไดมาตรฐาน 1 แหง

     5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนศูนย

ศิลปวัฒนธรรม

ที่กอสราง

นักเรียน ครู บุคลากร 

และประชาชนมีแหลง

เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

โรงเรียน 

บัวขาว

43 ค่าไฟฟ้า เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการบ
ริกา
สาธารณูปโภค
ขั�นพื�นฐาน

เพื�อชําระค่าไฟฟ้า 12 
เดือน

     1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเดือนที่

ชําระ
โรงเรียนได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการ
สาธารณูปโภค
ขั�นพื�นฐาน

โรงเรียนบัว

ขาว

44 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณจัดตั้ง

วงโปงลาง

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและ

อุปกรณดนตรี ตูเก็บเครื่อง

ดนตรีและอุปกรณ ชุดใส

ทําการแสดง

อุปกรณเครื่องดนตรี  จํานวน  5 ชิ้น

 ตูเก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ 

จํานวน  1 ตู และ ชุดทําการแสดง 

จํานวน  20 ชุด

        100,000 100,000 100,000 จํานวนอุปกรณ

ที่จัดหา

โรงเรียนบัวขาวมีเครื่อง

ดนตรี และอุปกรณดนตรี 

เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียน

โรงเรียนบัว

ขาว
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

45 โครงการพัฒนาผูเรียนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

 จํานวน  50 คน

           5,000            5,000            5,000 จํานวนของ

นักเรียนที่รวม

โครงการ

นักเรียนมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียน

คลองขาม

46 โครงการหองสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน

แหลงเรียนรูที่ทันสมัยไว

บริการแกนักเรียน 

บุคลากรและประชาชน

ที่มาใชบริการ

หองสมุดที่พรอม สมบูรณ ทันสมัย

ครบวงจร จํานวน 1 หอง

        100,000 100,000 100,000 จํานวน

หองสมุดที่

ไดรับการพัฒนา

โรงเรียนมีหองสมุดที่

ทันสมัยไวบริการ

โรงเรียน

คลองขาม

47 โครงการเขาคายลูกเสือ เพื่อสงเสริมการอยูรวมกัน

อยางเปนระบบ

จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ จํานวน 1

 ครั้งตอป

        100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่

ดําเนินการตอป

นักเรียนเกิดการเรียนรู 

เกิดทักษะในการใชชีวิต

อยูรวมกันกับผูอื่น

โรงเรียน

คลองขาม

48 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปดโลกทัศนการ

เรียนรูสําหรับนักเรียน

จัดทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ 

จํานวน 1 ครั้งตอป

        100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่

ดําเนินการตอป

นักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง

โรงเรียน

คลองขาม

49 โครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการ

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขา

รวมการแขงขันทักษะทาง

วิชาการ

นักเรียนและครูเขารวมโครงการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน  

200 คน

         50,000 50,000 50,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนมีการพัฒนา

ตนเองในทักษะดานตาง ๆ

โรงเรียน

คลองขาม

50 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน

ใหเพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ใหกับ

นักเรียนจํานวน 240 คน

         50,000 50,000 50,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

51 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ

โรงเรียนคลองขาม

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

รุ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุมสาระการเรียนรู 8 

กลุมสาระ

จัดซื้อสื่อการเรียนรู จางวิทยากร 

วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม และจัด

กิจกรรมคายวิชาการ กลุมสาระ ละ 

50,000 บาท จํานวน 8 กลุมสาระ

        400,000 400,000 400,000 จํานวนกลุม

สาระที่ไดจัด

กิจกรรม

นักเรียนมีทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

52 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุม

สาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

กลุมสาระการเรียนรู

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ

โรงเรียนคลองขาม จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

        100,000 100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมทีจัด

นักเรียนมีความรู ความ

เขาใจในกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เชน ลูกเสือ เนตร

นารี แนะแนว

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

53 โครงการสรรหาวิทยากรทองถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 8 กลุมสาระใหมี

ประสิทธิภาพ

จัดหาวิทยากรทองถิ่น จํานวน 8 คน          80,800 100,000 100,000 จํานวน

วิทยากรทองถิ่น

มีวิทยากรทองถิ่นรวม

จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

54 คาสาธารณูปโภค (อินเตอรเน็ต) เพื่อจายเปนคาบริการ

สัญญาณอินเตอรเน็ต

สัญญาณอินเตอรเน็ตโรงเรียน   

คลองขาม  จํานวน 12 เดือน

         96,000 96,000 96,000 จํานวนเดือนที่

มีงบประมาณ

ในการจาย

คาบริการ

นักเรียน ครู และบุคลากร

 ไดรับความสะดวกในการ

ใชสืบคนขอมูล และจัด

กิจกรรมผานการใช

อินเตอรเน็ต

โรงเรียน

คลองขาม

55 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ทางฟสิกส

เพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ

ทางฟสิกส

หองปฏิบัติการทางฟสิกส 1 หอง         700,000 700,000 700,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

มีหองปฏิบัติการฟสิกสที่

พรอมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

56 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ทาชีววิทยา

เพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ

ทางชีววิทยา

หองปฏิบัติการทางชีววิทยา 1 หอง         700,000 700,000 700,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

มีหองปฏิบัติการชีววิทยา

ที่พรอมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

57 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ทางเคมี

เพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ

ทางเคมี

หองปฏิบัติการทางเคมี 1 หอง         700,000 700,000 700,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

มีหองปฏิบัติการเคมีที่

พรอมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

58 จัดหาหองปฏิบัติการกลุมสาระ

การงานอาชีพ

เพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ

กลุมสาระการเรียนการ

งานอาชีพ

หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียน

การงานอาชีพ 1 หอง

         30,000 30,000 30,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

มีหองปฏิบัติการกลุม

สาระการเรียนการงาน

อาชีพที่พรอมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

59 โครงการปรับปรุงหองเรียนเปน

หองปฏิบัติการทางภาษา

เพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ

ทางภาษา

หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง         700,000 700,000 700,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

มีหองปฏิบัติการทาง

ภาษาที่พรอมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

60 โครงการฝกทักษะปฏิบัติการ

ทางภาษา

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ

ทางดานภาษาตางประเทศ

นักเรียนโรงเรียนคลองขาม จํานวน 

200 คน

        472,000 472,000 472,000 จํานวนนักเรียน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะใน

ภาษาตางประเทศเพิ่ม

มากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

61 โครงการจัดหาครุภัณฑประกอบ

หองวิทยาศาสตร

เพื่อจัดหาครุภัณฑ

ประกอบหองวิทยาศาสตร

ใหเพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน

ครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร  

จํานวน 1 ชุด

        194,000 194,000 194,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะทางวิทยาศาสตร

เพิ่มมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

62 โครงการจัดหาครุภัณฑประกอบ

หองเคมี

เพื่อจัดหาครุภัณฑหองเคมี

ใหเพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน

ครุภัณฑประกอบหองเคมี จํานวน   

 1 ชุด

        962,000 962,000 962,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะทางเคมีเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

63 โครงการจัดหาครุภัณฑประกอบ

หองชีววิทยา

เพื่อจัดหาครุภัณฑหอง

ชีววิทยาใหเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน

ครุภัณฑประกอบหองชีววิทยา 

จํานวน 1 ชุด

        572,600 572,600 572,600 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะทางชีววิทยาเพิ่ม

มากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

64 โครงการจัดหาครุภัณฑประกอบ

หองฟสิกส

เพื่อจัดหาครุภัณฑหอง

ฟสิกสใหเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน

ครุภัณฑประกอบหองฟสิกส จํานวน 

 1 ชุด

        545,100 545,100 545,100 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนมีความรูและ

ทักษะทางฟสิกสเพิ่มมาก

ขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

65 กอสรางโรงฝกงาน เพื่อสรางโรงฝกงาน

ประกอบการเรียนการสอน

โรงฝกงานที่ไดมาตรฐาน จํานวน 1 

แหง

     5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโรง

ฝกงาน

มีโรงฝกงานที่ไดมาตรฐาน

ในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

66 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) เพื่อเปนคาบริการไฟฟา จายคาบริการไฟฟา  จํานวน 12 

เดือน

        324,000 324,000 324,000 จํานวนเดือนใน

การจาย

คาบริการ

มีไฟฟาใชในการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

และการปฏิบัติงาน

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

67 คายฝกทักษะศิลปะ ดนตรีและ

การแสดง

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน

ใหมีทักษะในดานศิลปะ 

ดนตรีและการแสดง

นักเรียนชุมนุมดนตรี นาฏศิลป 

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร จํานวน

 100 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวนของ

ผูเรียนที่ไดรับ

การพัฒนาใน

ดานที่กําหนด

นักเรียนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพใหมีทักษะใน

ดานศิลปะ ดนตรี และ

การแสดง

โรงเรียน

คลองขาม

68 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดตั้งวงโปงลาง เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและ

อุปกรณดนตรี ตูเก็บเครื่อง

ดนตรีและอุปกรณ ชุดใส

ทําการแสดง

จัดหาชุดใสทําการแสดง เครื่องดนตรี

 และอุปกรณดนตรี ครบชุด จํานวน 

1 ชุด

        100,000 100,000 100,000 จํานวนอุปกรณ

ตาง ๆ ครบชุด

โรงเรียนบัวขาวมีเครื่อง

ดนตรี และอุปกรณดนตรี 

เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียน

โรงเรียน

คลองขามฯ

69 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อสืบสานและอนุรักษ 

ภูมิปญญาทองถิ่น

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร          50,000 50,000 50,000 จํานวนแหลง

เรียนรู

นักเรียนเกิดความ

ตระหนักถึงการอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น

โรงเรียน

คลองขามฯ

70 โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น ดนตรีพื้นเมือง

อีสานโปงลาง

เพื่อสงเสริม อนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

นักเรียนที่มีความสนใจในดนตรี

โปงลาง

        402,000 402,000 402,000 จํานวน

นักเรียนที่ฝก

ดนตรีโปงลาง

นักเรียนเกิดความ

ตระหนักถึงการอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น

โรงเรียน

คลองขาม

71 โครงการจัดจางวิทยากรทองถิ่น เพื่อใหผูมีทักษะโดยตรงใน

เรื่องตาง ๆ เขามาให

ความรูแกนักเรียน

จัดจางวิทยากรทองถิ่นดานการ

พัฒนาอาชีพ

         80,800 80,800 80,800 จํานวน

วิทยากรทองถิ่น

นักเรียนมีความรู ความ

เขาใจเพิ่มขึ้นจากวิทยากร

ทองถิ่น

โรงเรียน

คลองขาม

72 โครงการสวนสมุนไพรเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี

ทักษะในการปลูก และรู

จัดพันธุสมุนไพรพรอมทั้ง

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

ชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร

จัดทําสวนสมุนไพร จํานวน 1 แหง         100,000 100,000 100,000 สวนสมุนไพรที่

ไดรับการจัดทํา

นักเรียนมีทักษะในการ

ปลูกและรูจักพันธุสมุนไพร

 พรอมทั้งเปนแหลง

เรียนรูสําหรับชุมชน

โรงเรียน

คลองขาม

73 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานทางวิชาการครูและนักเรียน

เพื่อใหครูและนักเรียนได

แสดงผลงานทางวิชาการ

จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน 1 

ครั้ง/ป

        100,000 100,000 100,000 จํานวนครูและ

นักเรียนที่รวม

แสดงผลงาน

มีนิทรรศการสรางแรง

บันดาลใจแกผูสนใจ

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

74 คาสาธารณูปโภค เพื่อบริหารจัดการ

สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน

เพื่อจายคาสาธารณูปโภคประเภท 

ตาง ๆ  จํานวน 12 เดือน

        600,000 จํานวน

สาธารณูปโภค

ที่จาย

การบริหารจัดการ

สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน

โรงเรียน    

 เมืองสมเด็จ

75 โครงการเชื่อมตอระบบ

อินเตอรเน็ต โรงเรียนเมืองสมเด็จ

เพื่อบริหารจัดการระบบ

อินเตอรเน็ตใหสามารถ

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

จํานวน 12 เดือน

        120,000 จํานวนเดือนที่

จายคา

อินเตอรเน็ต

ระบบอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน    

 เมืองสมเด็จ

76 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน

ใหสูงขึ้น ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเสริมสรางเจตคติที่ดี

ตอการเรียน 8 กลุมสาระ

จัดกิจกรรมเขาคาย จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

        800,000 800,000 800,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

เขาคาย

ศักยภาพผูเรียนสูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้นและนักเรียนมีเจต

คติที่ดีตอการเรียน 8 

กลุมสาระ

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

77 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) 

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

เพื่อจายคาบริการไฟฟา

ของโรงเรียน

จายคาไฟฟา จํานวน 12 เดือน         360,000 420,000 480,000 จํานวนเดือนที่

จายคาไฟฟา

โรงเรียนมีกระแสไฟฟาใช

อยางเพียงพอตอความ

ตองการ

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

78 คาสาธารณูปโภค (โทรศัพทและ

อินเตอรเน็ต) โรงเรียนเนินยาง

ประชาสามัคคี

เพื่อจายคาบริการโทรศัพท

และคาบริการสัญญาณ

อินเตอรเน็ต

จายคาโทรศัพทและคาเชาสัญญาณ

อินเตอรเน็ต จํานวน 12 เดือน

         48,000 60,000 66,000 จํานวนเดือนที่

จายคา

โทรศัพทและคา

เชาสัญญาณ

อินเตอรเน็ต

โรงเรียนมีโทรศัพทและ

อินเตอรเน็ตใชในการ

สื่อสารและแสวงหาความรู

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

79 โครงการจัดหาชุดวงดุริยางค

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

เพื่อจัดซื้อชุดสําหรัรบนัก

ดนตรีวงดุริยางคโรงเรียน

ชุดดุริยางค จํานวน 25 ชุด         100,000 100,000 100,000 จํานวนชุดวง

ดุริยางคที่ไดรับ

มีชุดสําหรับนักดนตรีวง

ดุริยางคเพียงพอ

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

80 โครงการจัดหาเครื่องดนตรี

พื้นเมือง โรงเรียนเนินยางประชา

สามัคคี

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวง

โปงลาง

เครื่องดนตรีวงโปงลาง จํานวน 1 ชุด         100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑเครื่อง

ดนตรีที่ไดรับ

มีเครื่องดนตรีสําหรับวง

โปงลางอยางเพียงพอ

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

81 โครงการจัดหาครื่องดนตรีวง

ดุริยางค โรงเรียนเนินยางประชา

สามัคคี

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวง

ดุริยางค

เครื่องดนตรีวงดุริยางค  จํานวน 1 ชุด         100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑเครื่อง

ดนตรีที่ไดรับ

มีเครื่องดนตรีสําหรับวง

ดุริยางคอยางเพียงพอ

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

82 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่อง

ดนตรี      วงโยธวาทิต

เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่อง

ดนตรีเพียงพอตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

และบริการงานชุมชน

ครุภัณฑเครื่องดนตรี จํานวน 10 ชุด         300,000 300,000 300,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

มีครุภัณฑเครื่องดนตรี

เพียงพอตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและบริการงานชุมชน

โรงเรียนจุม

จังพลัง

ราษฎร

83 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนสําหรับเปนฐาน

การศึกษาตลอดชีวิต

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่

เอื้อตอการเรียน  ผูเรียน

สามารถเรียนรูจากแหลง

เรียนรูดวยตนเอง

สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู ภายใน

สถานศึกษา จํานวน 1 แหง

        500,000 500,000 500,000 จํานวนแหลง

เรียนรูสําหรับ

เปนฐาน

การศึกษา

ตลอดชีวิต

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่

เอื้อตอการเรียนรู ผูเรียน

สามารถเรียนรูจากแหลง

เรียนรูดวยตนเอง

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

84 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวย

หองเรียนแบบ Smart 

Classroom 6 กลุมสาระ (กลุม

สาระภาษา ตางประเทศ ,การ

งานอาชีพและเทคโนโลย,ี 

วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, 

ภาษาไทย, สังคมศึกษา)

เพื่อพัฒนาหองเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาแหลงเรียนรูทั้ง 6 

กลุมสาระใหพรอมใชงานได

จัดหาชุดอุปกรณหอง Smart 

classroom) 6 กลุมสาระ กลุม

สาระละ 1 หอง

        600,000 600,000 600,000 จํานวนหอง 

Smart  

Classroom

โรงเรียนมีหอง Smart  

Classroom ที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

85 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวย

หองเรียนแบบ Smart 

Classroom (หองปฏิบัติการทาง

เคมี )

เพื่อพัฒนาหองเรียนใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาแหลงเรียนรู

หองปฏิบัติการทางเคมี ให

พรอมใชงานได

จัดซื้อชุดอุปกรณหอง Smart 

classroom) จํานวน 1 หอง

        100,000 100,000 100,000 จํานวนหอง 

Smart  

Classroom

โรงเรียนมีหอง Smart  

Classroom ที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

86 โครงการสงเสริมทักษะทางดาน

ดนตรีสากล

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนในดานสุนทรียภาพ

ทางดานดนตรีสากล

จัดซื้อกีตารโปรง  กีตารไฟ กีตารเบส

 จํานวน   5 ชุด

        100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง

ดนตรีสากล

นักเรียน รอยละ 80 

ไดรับการพัฒนา และ

สงเสริมตรงตามศักยภาพ

ของตนเอง

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

87 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ชีววิทยา

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ

ทักษะในกลุมสาระวิชา

วิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการชีววิทยาจํานวน  1  

หอง พรอมครุภัณฑ

        752,000 752,000 752,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

ชีววิทยาจํานวน

  1  หอง 

พรอมครุภัณฑ

นักเรียนเกิดการเรียนรู 

และเกิดทักษะทาง

วิทยาศาสตร

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

88 โครงการหองปฏิบัติการฟสิกส 

โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ

ทักษะในกลุมสาระวิชา

วิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการฟสิกส จํานวน  1  

หอง พรอมครุภัณฑ

        752,000 752,000 752,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

ฟสิกสจํานวน  

1  หอง  พรอม

ครุภัณฑ

นักเรียนเกิดการเรียนรู 

และเกิดทักษะทาง

วิทยาศาสตร

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

89 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ

เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู และพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระ

จัดซื้อสื่อการเรียนรู จางวิทยากร 

วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม และจัด

กิจกรรมคายวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง

ตอป

        400,000 400,000 400,000 จํานวนที่จัด

กิจกรรม

นักเรียนรอยละ 80 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง

 8 กลุมสาระเพิ่มขึ้น

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม



ยุทธ 4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ - 100

 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

90 คาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม โรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม

เพื่อพัฒนางานพัฒนา

ระบบสื่อสารอินเตอรเน็ต

และใหบริการและ

สนับสนุนครูผูสอนทุกกลุม

สาระและนักเรียนทุก

ระดับชั้น

จายคาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคมจํานวน 12 เดือน

        130,000         130,000         130,000 จํานวนเดือนที่

จายคาบริการ

ระบบสื่อสารไดรับการ

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถใหบริการแก

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

91 คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) 

โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

เพื่อใชจายคาไฟฟา จายคาไฟฟา จํานวน 12 เดือน         180,000         180,000         180,000 จํานวนเดือนที่

จายคาบริการ

มีระบบไฟฟาใชงาน โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

92 โครงการจัดการศึกษาในระบบ 

SIEM ตามศักยภาพของนักเรียน

จัดทําหลักสูตรเพิ่มเติม 

การสงเสริมอาชีพ จัดทํา

หลักสูตรเพิ่มเติมการ

สงเสริมความเปนเลิศดาน

กีฬา จัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมภาษาสูอาเซียน

หลักสูตรที่เพิ่มเติม จํานวน 3 

หลักสูตร

         60,000 60,000 60,000 จํานวน

หลักสูตรที่

เพิ่มเติม

นักเรียนสามารถเลือก

เรียนไดตามศักยภาพของ

ผูเรียน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

93 โครงการพัฒนาศักยภาพและ

บุคลิกภาพวงดุริยางค

เพื่อปรับปรุงอุปกรณวง

ดุริยางคใหเอื้อตอการ

ฝกซอมการจัดการเรียน

การสอนและใหบรรลุตาม

เปาหมายของหลักสูตร มี

ความพรอมรวมกิจกรรม

และบริการชุมชน

จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรี จัดซื้อ

เครื่องแตงกายของวงดุริยางค  

จํานวน  3 ชุด

        100,000 100,000 100,000 จํานวนอุปกรณ

 ชุดเครื่องดนตรี

นักเรียน รอยละ 80ไดรับ

การพัฒนาความรู

ความสามารถดานดนตรี

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

94 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หองซอมดนตรี

เพื่อปรับปรุงหองซอม

ดนตรีใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการฝกซอมการจัดการ

เรียนการสอน พรอมใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ใหบริการชุมชนและ

หนวยงานภายนอกได

ปรับปรุงหองซอมดนตรี 1 หอง         100,000 100,000 100,000 จํานวนหอง

ซอมดนตรีที่

ปรับปรุง

โรงเรียนมีหองซอมดนตรี 

ที่เอื้อตอการจัดการเรียน

การสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

95 คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) เพื่อจายเปนคา

สาธารณูปโภค (คาไฟฟา) 

ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) จํานวน

 12 เดือน

200,000        200,000 200,000 จํานวนเดือนที่

จายคาบริการ

โรงเรียนมีไฟฟาใช โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

96 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนใหมีความพรอม

สําหรับการเรียนการสอน

ชุดมาหินออน จํานวน 40 ชุด 100,000        100,000 100,000 จํานวนมาหิน

ออน

สถานศึกษามีแหลงเรียนรู

ที่มีความพรอมสําหรับการ

เรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพในการบริการ

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

97 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียนโรงเรียนหนอง

ชุมแสง จํานวน 1 ครั้งตอป

100,000        100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

นักเรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค ประสบ

ความสําเร็จทั้งในดานการ

เรียนและการดําเนินชีวิต

เปนคนดี คนเกง อยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

98 โครงการสงเสริมทักษะทาง

ดนตรีสากล

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนในดานสุนทรียภาพ

ทางดานดนตรีสากล 2. 

เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่

มีความสนใจและมีความ

ถนัดดานสุนทรียภาพใหมี

ความเปนเลิศทางดนตรี

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล 

จํานวน  10 ชุด

100,000        100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

1. ผูเรียนไดรับพัฒนา

สุนทรียภาพทางดาน

ดนตรีสากล 2.ผูเรียนมี

ความสนใจและมีความ

ถนัดดานสุนทรียภาพทํา

ใหมีความเปนเลิศทาง

ดนตรีสากล

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

99 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ

วิทยาศาสตร

เพื่อใหนักเรียนไดทําการ

ทดลอง อุปกรณ

วิทยาศาสตร สารเคมี สื่อ

การเรียนรูที่หลากหลายใน

การจัดการเรียนรู

กลองจุลทรรศน จํานวน 5 เครื่อง 100,000        100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนไดทําการทดลอง

อุปกรณวิทยาศาสตรสื่อ

การเรียนรูที่หลากหลาย

ในการจัดการเรียนรู

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

100 โครงการจัดหาเกาอี้พลาสติก เพื่อใหนักเรียนเกาอี้

พลาสติกที่เพียงพอในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน

เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว 100,000        100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนมีเกาอี้พลาสติกที่

เพียงพอในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

101 โครงการสงเสริมประชาสัมพันธ

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

เพื่อใหโรงเรียนมีชุดเครื่อง

เสียงตามสายที่มีคุณภาพ 

และใชในการเรียนการสอน

ได

เครื่องเสียงตามสาย จํานวน 1 ชุด 100,000        100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง

ตามสายที่มีคุณภาพ และ

ใชในการเรียนการสอนได

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

102 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพวง

ดุริยางคโรงเรียนหนองชุมแสง

วิทยาคม

เพื่อปรับปรุงอุปกรณวง

ดุริยางคใหเอื้อตอการ

ฝกซอมการจัดการเรียน

การสอนและใหบรรลุตาม

เปาหมายของหลักสูตร

จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรี จัดซื้อ

เครื่องแตงกายของวงดุริยางค 

จํานวน 3 ชุด

100,000        100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

มีอุปกรณวงดุริยางคที่เอื้อ

ตอการฝกซอมการจัดการ

เรียนการสอน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

103 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (การ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง SBMLD)

เพื่อพัฒนาและสงเสริมให

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น ดวยการจัด

การศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 1,000,000     1,000,000 1,000,000 จํานวน

โรงเรียนที่พัฒนา

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

 บุคลากรในเขตบริการ

ของโรงเรียนไดรับโอกาส

ศึกษาหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเอง

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

104 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ชีววิทยา โรงเรียนหนองชุมแสง

วิทยาคม

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ

ทักษะในกลุมสาระวิชา

วิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการชีววิทยาจํานวน 1 

หอง พรอมครุภัณฑและสื่ออุปกรณ

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

752,000        752,000 752,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

นักเรียนมีความรู

ความสามารถและทักษะ

ดานชีววิทยา

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

105 โครงการหองปฏิบัติการเคมี 

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ

ทักษะในกลุมสาระวิชา

วิทยาศาสตร

หองปฏิบัติการเคมีจํานวน 1 หอง 

พรอมครุภัณฑและสื่ออุปกรณการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

762,000        762,000 762,000 จํานวน

หองปฏิบัติการ

ที่ไดรับ

นักเรียนมีความรู

ความสามารถและทักษะ

ดานเคมี

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

106 โครงการปรับปรุงหองสมุด 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อใหมีหองสมุดที่เอื้อตอ

การใหบริการกับนักเรียน

 ดําเนินการปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  จํานวน 1 

หอง

200,000        200,000 200,000  จํานวน

หองสมุดที่

ไดรับการพัฒนา

 มีหองสมุดที่เอื้อตอการ

ใหบริการกับนักเรียน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

107 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน

ทุกกลุมสาระ

เพื่อเพิ่มศักยภาพที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ

ครู นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน  607 คน

50,000         50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมีทักษะพัฒนาการ

ที่ดีขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

108 โครงการแขงขันทักษะวิชาการ เพื่อสงเสริมจัดกิจกรรมการ

เรียนจากแหลงเรียนรู

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 567 คน

30,000         30,000 30,000 มีหลักสูตรกลุม

สาระการ

เรียนรูครบทั้ง 8

 กลุม

มีหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

109 โครงการรักการอานและสัปดาห

หองสมุด

เพื่อฝกนิสัยรักการอื่นและ

การศึกษาคนความากขึ้น

บุคลากร 40 คน และนักเรียน

จํานวน 567 คน

5,000           5,000 5,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนฝกนิสัยรักการ

อานและการศึกษา

คนความากขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

110 โครงการพัฒนาวงดุริยางค 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อใหนักเรียนไดรูจักเลน

ดนตรี มีความสามารถทาง

นาฏศิลปและอนุรักษไว

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 567 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนเลนดนตรีได

แสดงศิลปนาฏศิลปและ

รูจักอนุรักษไว

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

111 โครงการงบบริหารจัดการ 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อใชในการดําเนินงานให

เกิดประโยชนสูงสุด

บุคลากรโรงเรียนดงมูลวิทยาคม     

40 คน

350,000        350,000 350,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

การดําเนินงานที่เกิด

ประโยชนสูงสุด

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

112 โครงการจางครูอัตราจาง เพื่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ครบตาม

หลักสูตร

ครูอัตราจาง 1 คน 105,000        105,000 105,000 จํานวนครูอัตรา

จางที่ไดรับ

มีครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ครบตาม

หลักสูตร

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

113 โครงการจางพนักงานจางชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

โรงเรียนมากยิ่งขึ้น

พนักงานจางชั่วคราว จํานวน 1 คน 105,000        105,000 105,000 จํานวน

พนักงานจาง

ชั่วคราวที่ไดรับ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

114 เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

บุคลากรโรงเรียนดงมูลวิทยาคม     

40 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

บุคลากรที่

เดินทางไป

ราชการ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

115 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

และสนับสนุนการเรียนการสอน 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนในวันสําคัญตาง ๆ 

เชน สัปดาหวิทยาศาสตร 

วันสุนทรภู และกิจกรรม

อื่น ๆ

 สัปดาหวิทยาศาสตร/วันสุนทรภู/

วันภาษาไทย /เขาคายวิชาการ/

เยี่ยมบานนักเรียน/ศิลปะเพื่อชีวิต/

วันไหวครู/ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน จํานวน  8 กิจกรรม

175,000        175,000 175,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

นักเรียนมีความรูและมี

ทักษะทางการเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

116 ปรับปรุงหองฝกซอมและอุปกรณ

โปงลาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูใหกับผูเรียนมากขึ้น

หองโปงลาง 1 หอง และเครื่องดนตรี 30,000         30,000 30,000 จํานวนหอง

โปงลางที่ไดรับ

หองที่มีประสิทธิภาพการ

เรียนรูใหกับผูเรียนมากขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

117 โครงการเรื่องวุน ๆ ที่วัยรุนควรรู เพื่อใหนักเรียนรูจักความรู

ที่วัยรุนควรรู

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 567 คน

20,000         20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนรูจักการ

ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

118 โครงการปรับปรุงหองสมุด 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เพื่อใหมีบรรยากาศที่

เอื้ออํานวยตอการบริการ

ทาสี ติดแอร จัดหาครุภัณฑ 

หองสมุดโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 1 หอง

200,000        200,000 200,000 จํานวนหองสมุด มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวย

ตอการบริการ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

119 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน

เพื่อใชประโยชนจากแหลง

เรียนรูในชุมชน

บุคลากร 40 คน และนักเรียน

จํานวน 567 คน

50,000         50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ครูและนักเรียนไดรับ

ความรูและประโยชนจาก

แหลงเรียนรู

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

120 โครงการศึกษาดูงาน  โรงเรียน  

ดงมูลวิทยาคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

บุคลากร 40 คน และนักเรียน

จํานวน 567 คน

50,000         50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

มีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

121 คา Internet คาโทรศัพท เพื่อมีระบบสืบคนขอมูลที่

ทันสมัยการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ

จายคาอินเตอรเน็ตจํานวน 12 เดือน 243,000        243,000 243,000 จํานวนเดือนที่

จายคา

อินเตอรเน็ต

มีระบบสืบคนขอมูลที่

ทันสมัยการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

122 โครงการวารสารจากรั้วดงมูล

วิทยาคม

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร จัดทําวารสารดงมูลวิทยาคม จํานวน 

 50 เลม

20,000         20,000 20,000 จํานวนวารสาร เผยแพรขอมูลขาวสาร โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

123 คาไฟฟา เพื่อใหโรงเรียนมีความ

สะดวกในการใหบริการ

จายคาไฟฟา จํานวน 12 เดือน 420,000        420,000 420,000 จํานวนเดือนที่

จายคไฟฟา

เพื่อใหโรงเรียนมีความ

สะดวกในการใหบริการ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

124 โครงการจัดทําหองเรียน Home

 Theater

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน

และความรูดานวิชาการ 

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

ผูเรียน

จํานวนหองเรียน Home Theater 

จํานวน 1 หอง

1,000,000     1,000,000 1,000,000 จํานวน

หองเรียน 

Home 

Theater 

จํานวน 1 หอง

พัฒนาศักยภาพผูเรียน

และความรูดานวิชาการ 

เปนแหลงเรียนรูสําหรับ

ผูเรียน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

125 โครงการจัดการเรียนการสอน 

Smart Classroom for tablet

เพื่อจัดทําโปรแกรมการ

จัดการเรียนการสอนดวย

แทบเล็ต สําหรับนักเรียน

ชันมัธยมศึกษาปที่ 1-6

จัดทําโปรแกรม   Smart 

Classroom for tablet จํานวน 1 

โปรแกรม

1,000,000     1,000,000 1,000,000 จํานวน

โปรแกรมการ

จัดการเรียน

การสอน

มีโปรแกรมการจัดการ

เรียนการสอนดวย

แทบเล็ต สําหรับนักเรียน

ชันมัธยมศึกษาปที่ 1-6

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

126 โครงการปรับปรุงหองเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให

เปนหองเรียนอัจฉริยะในระดับ

มาตรฐานสากล (World Class 

Sandard)

เพื่อจัดทําระบบ ICT 

School for tablet 

สําหรับครูผูสอน เปนสื่อ

การเรียนการสอนของครู

เพิ่มคุรภาพการจัดการ

เรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น

จัดทําระบบ ICT School for 

tablet สําหรับครูผูสอน จํานวน 1 

ระบบ

1,000,000     1,000,000 1,000,000 จํานวนระบบที่

จัดทํา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

127 โครงการคายทักษะปฏิบัติทาง

วิทยาศาสตร

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะ

ปฏิบัติพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร

นักเรียนโรงเรียนลําปาว  จํานวน  

300 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนไดฝกทักษะ

ปฏิบัติพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

128 โครงการจิตศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจในตนเองและผูอื่น

จัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยมีนักเรียน

โรงเรียนลําปาววิทยาคมเขารวม

โครงการจํานวน 300 คน

50,000         50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ในตนเองและผูอื่นมากขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

129 สงเสริมรักการอานและพัฒนา

หองสมุด

1.เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการ

อาน 2.จัดกิจกรรมสงเสริม

รักการอาน 3. พัฒนา

คุณภาพหองสมุดให

ทันสมัยมากขึ้น

นักเรียนโรงเรียนลําปาววิทยาคม 

จํานวน 300 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

1.ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

 2. ผูรับบริการมีความพึง

พอใจในการรับบริการ

จากหองสมุด

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

130 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

(Enrichment Science 

Classroom)

เพื่อสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ของนักเรียน

1.นักเรียนชั้น ม.1 จํานวน 1 

หองเรียน 2. นักเรียนชั้น ม.4  

จํานวน 1 หองเรียน

1,000,000     1,000,000 1,000,000 จํานวน

หองเรียนที่รวม

โครงการ

นักเรียนที่มีความสามารถ

ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีไดรับการพัฒนา

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

131 หองเรียน GP (Genius 

Program)

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

อัจฉริยภาพของนักเรียนใน

ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ

1.มีหองเรียน GP ระดับ ม.1 และ ม.

4 ระดับละ1 หองเรียน 2. จางครู

ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ อยางนอย 4 คน

4,000,000     4,000,000 4,000,000 จํานวน

หองเรียนและ

จํานวนครู

ผูเชี่ยวชาญ

นักเรียนในระดับชั้น ม.1 

และ ม.4 จํานวนหองละ 

25 คน ไดรับการพัฒนา

และสงเสริมพัจฉริยภาพ

ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

132 โครงการศิลปะเพื่อปวงชน 1.เพื่อฝกทักษะการวาด

ภาพใหผูเรียนที่สนใจ 2. 

เพื่อวาดภาพศิลปะตาม

อาคารและรั้วโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนลําปาววิทยาคม 

จํานวน 50 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวนผูเรียน

ไดรับการ

พัฒนาทักษะ

1.ผูเรียนไดฝกทักษาดาน

การวาดภาพ 2. โรงเรียน

มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

133 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ดนตรีนาฏศิลป

1.อบรมวงดนตรีสากล

ใหกับผูเรียน 2. จัดอบรม

ดนตรีวงดุริยางคใหกับ

ผูเรียน

นักเรียนที่สนใจ จํานวน 50 คน 100,000        100,000 100,000 จํานวนของ

ผูเรียนที่เขารวม

โครงการ

ผูเรียนที่เขารวมโครงการ

สามารถเลนดนตรีสากล

และวงดุริยางคได

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

134 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ 

Zsmart Classroom)

เพื่อสนับสนุนการทําเทค 

โนโลยีมาใชในการจัดการ

เรียนการครบทั้ง 8 กลุม

สาระ

หองเรียนอัจฉริยะจํานวน 8 หอง 

(กลุมสาระละ 1หอง)

800,000        800,000 800,000 จํานวน

หองเรียน

อัจฉริยะ

1.โรงเรียนมีแหลงเรียนรู

ที่ทันสมัย 2. นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

135 คาไฟฟาและคาสาธารณูปโภค เพื่อจายคาบริการ

กระแสไฟฟาและคาบริการ

สาธารณูปโภคของโรงเรียน

คาบริการกระแสไฟฟาและ

คาบริการสาธารณูปโภค จํานวน 12 

เดือน

700,000        700,000 700,000 จํานวนเดือนที่

จายคาบริการ

การบริหารงานโรงเรียนมี

ความสะดวกคลองตัวมาก

ยิ่งขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

136 โครงการมัดยอมสีจากธรรมชาติ

สรางสรรคเปนงานศิลปะ

เพื่อใหนักเรียนเลือกใชสี

จากธรรมชาติมาทําผามัด

ยอมได 2.เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางศิลปะสู

อาชีพได

นักเรียนโรงเรียนลําปาววิทยาคม 

จํานวน 50 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนมีประสบการณ

การทํางานศิลปะนําไป

ประกอบอาชีพได

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

137 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่ออนุรักษภูมิปญญาการ

ทําปลาจอมและการทอ

เสื่อกก

นักเรียนที่สนใจ จํานวน 50 คน 100,000        100,000 100,000 จํานวนของ

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ภูมิปญญาดานการทําปลา

จอมและการทอเสื่อกก

ไดรับการอนุรักษใหคงอยู

สืบไป

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

138 โครงการสงเสริมระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

และชวยเหลือผูเรียนที่มี

ปญหาดานการเรียน 

ครอบครัวและผูเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  

จํานวน  100 คน

40,000         40,000 40,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ผูเรียนไดรับความดูแล

ชวยเหลืออยางทั่วถึง

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

139 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนดานตาง ๆ เชน 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนได

ครอบคลุมตามหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 

กิจกรรม

200,000        200,000 200,000 จํานวน

กิจกรรมพัฒนา

มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดครอบคลุมตาม

หนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

140 โครงการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนักเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูนักเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพทุกดาน

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน ไดรับการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพทุกดาน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนทุกคนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพทุกดาน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

141 โครงการแนะแนวการศึกษาและ

การศึกษาตอ

1.เพื่อจัดกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธโรงเรียน 2.

เพื่อจัดกิจกรรมออกแนะ

แนวโรงเรียน

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

จํานวน 1 ครั้งตอป

30,000         30,000 30,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

มีจํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

142 โครงการปฐมนิเทศ 1.เพื่อจัดประชุมปฐมนิเทศ

ผูเรียนและผูปกครอง 2.

เพื่อจัดกิจกรรมใหผูเรียน

เขาคายเตรียมความพรอม

1.จัดประชุมปฐมนิเทศผูเรียนและ

ผูปกครอง 2.ใหผูเรียนเขาคาย

เตรียมความพรอม   โดยจัดกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้งตอป

30,000         30,000 30,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

ชุมชนใหการยอมรับและ

สงเสริมบุตรหลานใหเรียน

ตอที่โรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

143 โครงการสงเสริมพัฒนาความรู

พื้นฐานทางการเรียน

1.เพื่อปรับปรุงความรู

พื้นฐานของผูเรียนใหมี

ความพรอมทางการเรียน 

2.เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ปรับตัวใหพรอมทางการ

เรียน

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 

จํานวน 100 คน

60,000         60,000 60,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ผูเรียนไดปรับความรู

พื้นฐานของผูเรียนใหมี

ความพรอมทางการเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

144 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานทางวิชาการ โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

1.เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจถึงความสําตัญ

ของการจัดงานประเพณี

ทองถิ่น 2.เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนแสดงออกถึง

ความสําคัญของการ

รวมงานประเพณีทองถิ่น

จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทาง

วิชาการ 1 ครั้ง/ป

70,000         70,000 70,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

1.ผูเรียนมีความรู ความ

เขาใจถึงความสําคัญของ

การจัดงานประเพณี

ทองถิ่น 2.เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนแสดงออกถึง

ความสําคัญของการ

รวมงานประเพณีทองถิ่น

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

145 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ

ทางคณิตศาสตร

เพื่อจายเปนคาใชจาย

โครงการสงเสริมความเปน

เลิศทางคณิตศาสตรเพื่อ

สงเสริมและพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร

ฝกอบรมดานความรูดานคณิตศาสตร

 นักเรียนทุกคนและเยาวชนในเขต

พื้นที่บริการ 4 ตําบล ไดแก ตําบล 

นาเชือก ตําบลเขาพระนอน    

ตําบลบัวบาน ตําบลเวอ จํานวน   

100 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนทุกคนมีความเปน

เลิศทางวิทยาศาสตร

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

146 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

สาระภาษาตางประเทศ

เพื่อจายเปนคาใชจาย

โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนใหสูงขึ้น

ฝกอบรม จัดกิจกรรมความรู

ภาษาตางประเทศ นักเรียนทุกคน

และเยาวชนในเขตพื้นที่บริการ 4 

ตําบล ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน ตําบลบัวบาน ตําบล

เวอ จํานวน  100 คน

100,000        100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนทุกคนไดรับ

พัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

147 โครงการสงเสริมการเรียนรูสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ

1.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน

ซอมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา 2.เพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนเสริม

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง

จัดกิจกรรมใหผูเรียนเพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 1 

กิจกรรม

150,000        150,000 150,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนในภาพรวม

สูงขึ้น

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

148 โครงการเตรียมความพรอมกอน

การแขงขันทักษะวิชาการดาน

คอมพิวเตอร

เพื่อใหนักเรียนที่เปน

ตัวแทนเขาแขงขันทักษะ

วิชาการดานคอมพิวเตอรมี

ความพรอมทางดาน

เทคนิคกระบวนการความ

พรอมดานการใชงาน

โปรแกรมสําเร็จรูปอยาง

เชี่ยวชาญ

นักเรียนที่เปนตัวแทนการแขงขัน

ทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวน 

20 คน

10,000         10,000 10,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนที่เปนตัวแทนเขา

แขงขันไดรับความรู

ทางดานเทคนิคการใชงาน

โปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการแขงขัน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

149 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อจัดประชุมปจฉิม

นิเทศ ผูเรียนและผูปกครอง

2.  เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางผูเรียน

ผูปกครองและบุคลากรครู

ในสถานศึกษา

ผูเรียนและผูปกครองรวมประชุม

ปจฉิมนิเทศในวันปดภาคเรียน    

โดยจัดกิจกรรม 1 ครั้งตอป

30,000         30,000 30,000 จํานวนนักเรียน

และ  

ผูปกครองรวม

ประชุมปจฉิม

นิเทศ

1. ผูเรียนรอยละ  83และ

ผูปกครองรวมประชุม

ปจฉิมนิเทศ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม



ยุทธ 4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ - 111

 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

150 โครงการเพศวิถีรอบดาน 1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเพศวิถี

2. เพื่อใหผูเรียนลด

พฤติกรรมทางเพศ

จัดกิจกรรมใหความรูแกผูเรียน 

จํานวน 100 คน

         50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

1. ผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเพศวิถี

2. ผูเรียนลดพฤติกรรม

ทางเพศ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

151 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะ

ผูเรียนสามารถเลนดนตรี

สากลและวงดุริยางคได

จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานการเลน

ดนตรีสากลและวงดุริยางค  จํานวน 

1 ครั้งตอป

180,000        180,000 180,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ผูเรียนกลุมสนใจสามารถ

เลนดนตรีสากลและวง

ดุริยางคได

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

152 โครงการสรรหาวิทยากเพื่อจายเปนคาจางวิทยากร

 และบุคลากรภายนอกมา

พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน สงเสริมใหผูเรียน

มีการพัฒนาตาม

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนใน 8 กลุมสาระ

จางวิทยากร และบุคลากรภายนอก

มา จํานวน 2 คน

200,000        200,000 200,000 จํานวน

บุคลากรที่จัด

จาง

นักเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคมไดรับมีครูสอน

ครบทุกกลุมสาระ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

153 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระ

เพื่อใหผูเรียนมีสื่อและวัสดุ

อุปกรณใชประกอบในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใน 8 กลุมสาระ

จัดซื้อสื่อ/ครุภัณฑประกอบการ

เรียนการสอน  จํานวน 1 ครั้งตอป

150,000        150,000 150,000 จํานวนที่จัด

กิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคมไดรับมีครูสอน

ครบทั้ง 8 กลุมสาระ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

154 โครงการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน

เพื่อประเมินการจัดการ

เรียนการสอนใหได

มาตรฐาน

บุคลากรโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

ไดรับการประเมินการจัดการเรียน

การสอน จํานวน 1 ครั้งตอป

20,000         20,000 20,000 บุคลากรไดรับ

การประเมิน

การจัดการ

เรียนการสอน

รอยละ 88ของบุคลากร

ไดรับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

155 โครงการส่งเสริม
งานบริหารทุกด้าน
ของโรงเรียนนา
เชือกวิทยาคมเพื�อ
สนับสนุนการสอน

เพื่อจายเปนคาใชจาย

โครงการสงเสริมงาน

บริหารโรงเรียนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน

 เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑงาน

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑงานบริหารงาน

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม โดย

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ใหกับผูเรียนอยางทั่วถึง จํานวน 1 

ครั้งตอป

450,000        450,000 450,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

มีวัสดุครุภัณฑงาน

บริหารงานโรงเรียน 

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนใหกับผูเรียน

อยางทั่วถึง

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

156 โครงการจ้างเหมา
บริการนักการภารโรง

เพื่อจางเหมาบริการ

นักการภารโรง ดูแล รักษา

 ความสะอาด งานทั่วไป 

ภายในโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

นักการภารโรง จํานวน 1 คน 80,000         80,000 80,000 จํานวนนักการ

ภารโรงที่จัดจาง

โรงเรียนมีความสะอาด

เรียบรอย สวยงาม

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

157 ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

เพื่อใหประชาชนบุคคล

ทั่วไปไดรับทราบขอมูล

ขาวสารของโรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 4 

ตําบล ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน ตําบลเวอ ตําบลบัวบาน

50,000         50,000 50,000 จํานวนพื้นที่ใน

เขตพื้นที่บริการ

 4 ตําบล

ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลเวอ 

ตําบลบัวบานไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารโรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

158 เชื�อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

1.ติดตอสื่อสารในระบบ

สากล

2.สงเสริมการศึกษาคนควา

ของนักเรียน ครู บุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพ

3.เพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการศึกษาใหพัฒนายิ่งขน

เชาสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  จํานวน 2 เครือขาย 

ระยะเวลา 12 เดือน

50,000         50,000 50,000 จํานวนเดือนที่

จายคาบริการ

ระบบสื่อสาร การศึกษา

คนควา การติดตอ

ประสานงานมี

ประสิทธิภาพสมบูรณแบบ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

159 โครงการก่อสร้าง
ห้องประชาสัมพันธ์
และรับรองผู้ปกครอง
 ชุมชนและผู้มา
ขอรับบริการ

1. เพื่อสรางหอง

ประชาสัมพันธและรับรอง

ผูปกครอง ชุมชน และผูมา

ขอรับบริการ

สรางหองประชาสัมพันธและรับรอง

ผูปกครอง ชุมชน และผูมาขอรับ 

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จํานวน  1

 หอง

200,000        200,000 200,000 จํานวนหอง

รับรองที่กอสราง

1. โรงเรียนมีหอง

ประชาสัมพันธและรับรอง

ผูปกครองชุมชนและผูมา

ขอรับบริการ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

160 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

1. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่

เอื้อตอการจัดการเรียนการ

สอน

จัดทําสวนพฤกษศาสตร จํานวน 1 

แหง

50,000         50,000 50,000 จํานวนสวนที่

จัดทํา

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู

เพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

161 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา

1. เพื่อปลูกฝงนิสัย          

  รักการอานใหกับผูเรียน

2. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

รักการอานใหกับผูเรียน

3. เพื่อดําเนินการพัฒนา

คุณภาพหองสมุดใหทันสมัย

  มีหนังสือสําหรับ

ผูรับบริการมากขึ้น

จัดกิจกรรมรักการอานใน

สถานศึกษาจํานวน 1 กิจกรรมตอป

50,000         50,000 50,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

1. ผูเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม มีนิสัยรักการ

อาน รอยละ90

2. บุคลากรครู  ผูเรียน 

ผูปกครองและผูรับบริการ

มีความพึงพอใจในการรับ

บริการจากหองสมุด

โรงเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

162 โครงการอนุรักษ์
ดนตรีและนาฏศิลป์
พื�นเมือง

1. เพื่อใหเด็ก  เยาวชน 

และประชาชนในทองถิ่น   

เห็นคุณคา รัก  และชื่นชม

ดนตรีและนาฏศิลปพื้นเมือง

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในทองถิ่น  

ไดใชบริการวงดนตรีและ

นาฏศิลปพื้นเมืองของ

โรงเรียน

จัดกิจกรรมอนุรักษดนตรีและ

นาฎศิลปพื้นเมือง จํานวน 1 ครั้งตอป

200,000        200,000 200,000 จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

1. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทองถิ่นเห็น

คุณคา รัก และชื่นชม

ดนตรีนาฏศิลปพื้นเมือง

2. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทองถิ่นมาได

บริการวงดนตรีและ

นาฏศิลปพื้นเมืองของ

โรงเรียน 

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

163 โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ ์   อัต
ลักษณ์สถานศึกษา

1. เพื่อสงเสริมเอกลักษณ 

และอัตลักษณของ

สถานศึกษา

2. เพื่อรักษา

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณ และ 

อัตลักษณของสถานศึกษา จํานวน   

 1 ครั้งตอป

50,000         50,000 50,000 จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

สงเสริมเอกลักษณ 

และอัตลักษณของ

สถานศึกษา

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

164 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ�น

1.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

สถานศึกษาเปนแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย และ

สงเสริมภูมิปญญา

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรุและ

ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1 ครั้งตอป

140,000        140,000 140,000 จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

ครู ผูเรียนมีสวนรวมและ

ไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาทองถิ่นรอยละ 88

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

165 โครงการ
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�น
พื�นฐานเพื�อพัฒนา
การศึกษา

1.เพื่อใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ความรูในการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขาใจบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

โดยจัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จํานวน 9 คนประชุมเดือน

ละ 2  ครั้ง

40,000         40,000 40,000 จํานวน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ไดรับการพัฒนา

1.คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ความรูในการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา

2.คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับทราบปญหาและให

คําแนะนําแกสถานศึกษา

ในการจัดการศึกษา  

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม



ยุทธ 4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ - 115

 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

166 สานสัมพันธ์
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่ายผู้ปกครอง

1. เพื่อจัดกิจกรรมสาน

ความสัมพันธระหวางคณะ

ครู  ผูปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษา

2.เพื่อจัดกิจกรรมของ

ชุมนุมตามนโยบายของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะครู  ผูปกครองและ

คณะกรรมการโรงเรียน  จํานวน  

100 คน

50,000         50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

คณะครู  ผูปกครองและ

คณะกรรมการโรงเรียนมี

ความพึงพอใจและ

สัมพันธที่ดีตอกัน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

167 โครงการจัดการศึกษาตาม

แผนการศึกษาตลอดชีวิตสูความ

เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

1. เพื่อจัดการศึกษาตาม

แผนการศึกษาตลอดชีวิตสู

ความเปนเลิศตาม

อัจฉริยภาพของเด็ก

จัดกิจกรรมจัดการศึกษาตาม

แผนการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก จํานวน

 1 ครั้งตอป

        300,000 300,000 300,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ผูเรียนไดรับการสงเสริม

ตามแผนการศึกษาตลอด

ชีวิตสูความเปนเลิศตาม

อัจฉริยภาพของเด็ก

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

168 โครงการจัด
การศึกษานอกระบบ
เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียน

1. เพื่อจัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมการเลี้ยงปลานิล

2. เพื่อจัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมการปลูกพืชสวน-

พืชไร

3. เพื่อจัดทําหลักสูตร

เพิ่มเติมดนตรีพื้นเมืองและ

การรําภูไท

จัดทําหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 

จํานวน  5 หลักสูตร

250,000        250,000 250,000 จํานวนหลักสูตร ผูเรียนสามารถเลือกเรียน

ไดตามศักยภาพของผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

168 ค่าสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า,อินเตอร์
,โทรศัพท์ ฯลฯ ของ
โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.กาฬสินธุ ์ทั�ง 
12 โรงเรียน

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดมี

ความสะดวกในการ

ใหบริการ

จายคาไฟฟา จํานวน 12 เดือน 5,000,000     5,000,000 5,000,000 จํานวนเดือนที่

จายคไฟฟา

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดมี

ความสะดวกในการ

ใหบริการ

กอง

การศึกษาฯ



ยุทธ 4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ - 116

 4 การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.1 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ป 2560  รวมจํานวน 168 โครงการ  133,275,800

ป 2561  รวมจํานวน 151 โครงการ 121,233,000

ป 2562  รวมจํานวน 151 โครงการ 116,299,000



ยุทธ 4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก - 116

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาในการ

เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต

เพื่อสนับสนุนคาใชจาย

สถานศึกษาในการเชื่อมตอ

ระบบอินเตอรเน็ต

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 12 

โรงเรียน (โรงเรียนละ 16,800 บาท)

        210,000 จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

สนับสนุน

นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาไดใชระบบ

อินเตอรเน็ตอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษาฯ

2 คาใชจายในการซอมแซมอาคาร

เรียน

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

จัดสรรใหโรงเรียน  ๆละ 200,000 

บาท 12 โรงเรียน

2,400,000       จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ซอมแซม

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี

สภาพที่ดีขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการพัฒนาปรับปรุง

หองเรียนอัจฉริยะดวย

นวัตกรรมทางการศึกษา 8 

กลุมสาระการเรียนรู

เพื่อจัดทําหองเรียน

อัจฉริยะ หอง 

ONDEMAND และ

หองสมุดดิจิตอลสําหรับ

โรงเรียนเพื่อเปนแหลง

สําหรับการศึกษาหา

ความรูของนักเรียนดาน

ตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

12,000,000    จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

นักเรียนมีโอกาสไดใช

เทคโนโลยีในการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ หองเรียน

และหองสมุดไดรับการ

ยกระดับเปนแหลงเรียนรู

ยุคใหม

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ

การเรียนการสอนดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนดานคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ทั้ง 12 

โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

1,000,000     จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

นักเรียนและครูมีครุภัณฑที่

เหมาะสมเพี่อใชดาน

คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัมนาคน สังคม เครษฐกิจ และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



ยุทธ 4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก - 117

 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 โครงการหองศูนยพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนดานวิชาการ

และ Stem ศีกษา

เพื่อใชเปนสถานที่ในการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ

และในการพัฒนาการเรียน

การสอน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

10,000,000    จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

มีสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม

ใหมๆ มาชวยพัฒนาการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

เพื่อจัดหาครุภัณฑเตรียม

ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

1,000,000     จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

มีครุภัณฑที่ทันสมัยสวยงาม

 เพียงพอและใชงานสะดวก

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

เรียนการสอน 8 กลุมสาระ และ

 1 กิจกรรม

เพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนกลุม 8 สาระ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สําหรับหองเรียนทั้ง 8 กลุม สาระ 1

 กิจกรรม จํานวน 12 โรงเรียน

4,500,000     จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

มีหองเรียน 8 กลุมสาระที่

พรอมตอการเรียนการสอน

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการจัดหาสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน 8 กลุมสาระ

เพื่อไดสื่อการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนใหทันสมัย แก

นักเรียนทั้ง 12 โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.กาฬสินธุ

3,600,000     3,600,000     3,600,000     จํานวนโรงเรียน

ในสังกัดที่

ดําเนินการ

มีสื่อและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยประกอบการเรียน

การสอน 8 กลุมสาระ

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อดูแลรักษาปรับสภาพ

ภูมิทัศนภายในโรงเรียน

และเพื่อพัฒนาดานอาคาร

สถานที่

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน

10,000,000    จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการพัฒนา

โรงเรียนมีการพัฒนาและ

ปรับสภาพใหเอื้อตอการ

เรียนการสอน

กอง

การศึกษาฯ

10 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน 8 

กลุมสาระการเรียนรู โรงเรียน

บัวขาว อบจ.กาฬสินธุ

เพื่อเอื้ออํานวยความ

สะดวกในการจัดการเรียน

การสอน

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง โปรเจคเตอร 

จอรับภาพ โทรทัศน และเครื่อง

คอมพิวเตอร  จํานวน  5 ชุด

415,000 415,000 415,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนเพิ่มขึ้น

โรงเรียน 

บัวขาว

11 สรางอัฒจรรยและศาลา

เอนกประสงค

เพื่อใหมีอัฒจรรยและศาลา

เอนกประสงคใชในการจัด

แขงขันกีฬา

อัฒจรรยและศาลาเอนกประสงค 

จํานวน 1 แหง

100,000 100,000 100,000 จํานวนอัฒจรรย มีอัฒจรรยและศาลา

เอนกประสงคใชในการจัด

แขงขันกีฬา

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 จัดหารถรับ-สงนักเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การเดินทางมาเรียนใหกับ

นักเรียนและลดภาระ

คาใชจายของผูปกครอง

รถรับสงนักเรียน จํานวน 1 คัน         300,000         300,000         300,000  จํานวนรถ

รับสงนักเรียน

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการเดินทางมาเรียนและ

ลดภาระคาใชจายของ

ผูปกครอง

โรงเรียน

คลองขาม

13 รถรับ-สงนักเรียน เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักเรียน ตลอดจนเกิด

ความเปนระเบียบปลอดภัย

ในการเดินทางมาโรงเรียน

เหมารถสองแถว จํานวน 1 คัน เพื่อ

รับสงนักเรียน

170,000 170,000 170,000 จํานวนรถสอง

แถวเพื่อรับสง

นักเรียน

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการเดินทางมาเรียน 

ตลอดจนเกิดความเปน

ระเบียบปลอดภัยลดภาระ

คาใชจายผูปกครอง

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

14 โครงการสงเสริมเสียงตามสาย

ประชาสัมพันธในโรงเรียน

เพื่อใหโรงเรียนมีชุดเครื่อง

เสียงตามสายที่มีคุณภาพ 

และใชในการเรียนการสอน

ได นักเรียน ชุมชนไดฝก

ทักษะการพูด การ

ประชาสัมพันธที่ถูกตอง

เครื่องเสียงตามสาย จํานวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 จํานวนชุด

เครื่องเสียงตาม

สาย

โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง

ตามสายและใชในการเรียน

การสอนไดและฝกทักษะได

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

15 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงคเพื่อพัฒนา

การศึกษา

1. เพื่อใหมีสื่ออุปกรณ

ประกอบอาคาร

เอนกประสงคที่สามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อใชเปนสถานที่การ

จัดกิจกรรมใหกับผูเรียน

1. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 4,000

 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง  

2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 

ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 

จํานวน 1 จอ  3. ชุดเครื่องขยาย

เสียง(หอประชุม) ภายในอาคาร

เอนกประสงค จํานวน 1 ชุด

210,000 210,000 210,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนจะไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวกตอการจัด

กิจกรรมการเรียน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามที่

ตั้งเปาหมายไว

โรงเรียน

หนองหาง

พิทยา
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

16 โครงการหองเรียนสมบูรณแบบ 1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ไดมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตอการเรียนในหองจัดการ

เรียนรูของโรงเรียน 2. เพื่อ

ปรับปรุงหองเรียนใหเปน

หองจัดการเรียนรูที่มีความ

พรอมในการจัดกิจกรรม

การเรียน

1. คอมพิวเตอรจํานวน 12 เครื่อง 2.

 โปรเจคเตอรจํานวน 12 ชุด พรอม

จอภาพ 3. ชุดเครื่องเสียงจํานวน 12

 ชุด

912,000 912,000 912,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

นักเรียนจะไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวกตอการจัด

กิจกรรมการเรียน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามที่

ตั้งเปาหมายไว

โรงเรียน

หนองหาง

พิทยา

17 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงค

1.เพื่อใหทางโรงเรียนมี

รถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงค ใชใน

ราชการซึ่งเอื้อตอการ

บริหารและการจัด

การศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ 2. เพื่อสรางความ

เสมอภาพทางการศึกษาได

อยางทั่วถึง 3. เพื่อลด

รายจายใหกับ อปท. และ

สถานศึกษาในสังกัด

รถบรรทุก 6 ลอ เอนกประสงค 

จํานวน 1 คัน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

โรงเรียนมีรถบรรทุกเพื่อ

การใชงานบริการนักเรียน/

ครู

โรงเรียน

หนองหาง

พิทยา

18 พัฒนาระบบ Internet เพื่อ

การศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบ Internet

 ในโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพในการบริการ

ดานการศึกษา

คาใชจายในการเชื่อมตอ ระบบ 

Internet แบบ Wi-Fi Power 

จํานวน 12 เดือน

71,000 71,000 71,000 จํานวนเดือนที่

จายคาเชื่อมตอ

ระบบ

อินเตอรเน็ต

มีระบบ  Internet ที่มี

ความรวดเร็ว ทันตอการใช

บริการของคณะครูและ

นักเรียน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 โครงการสวัสดิการรถรับสง

นักเรียน

เพื่อชวยลดความเดือดรอน

ของผูปกครองในเรื่อง

คาใชจาย และแกปญหา

การมาโรงเรียนสาย

เชาเหมารถเพื่อรับสงนักเรียน  

จํานวน 1 คัน

320,000 320,000 320,000 จํานวนรถที่เชา เพื่อชวยลดความเดือดรอน

ของผูปกครองในเรื่อง

คาใชจาย และแกปญหา

การมาโรงเรียน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1.เพื่อพัฒนาหองเรียนให

เปนหองเรียนที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรู 2. เพื่อ

พัฒนาโรงเรียนใหเปน

โรงเรียนที่มีคุณภาพตาม

สังคมตองการ 3. เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก

กลุมสาระวิชา

เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 

BTU จํานวน 3 เครื่อง

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

1. มีหองเรียนใหเปน

หองเรียนที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรู 2. โรเงรียนมี

การพัฒนาเปนโรงเรียนที่มี

คุณภาพตามสังคมตองการ

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุมสาระวิชาสูงขึ้น

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

21 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา

เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ 

เทคโนโลยีในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

วัสดุ อุปกรณ และสื่อเทคโนโลยี

ทันสมัย  จํานวน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุ 

อุปกรณที่ไดรับ

มีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีที่

ใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

22 ปรับปรุงหองซอมดนตรี เพื่อปรับปรุงหองซอม

ดนตรีใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการฝกซอมการจัดการ

เรียนการสอนและใหบรรลุ

ตามเปาหมายของหลักสูตร

หองซอมดนตรี จํานวน 1 หอง 

ประกอบดวย ตูเก็บอุปกรณเครื่อง

ดนตรี จัดซื้อแอร จัดซื้อพัดลม 

จัดซื้อกระเบื้อง

100,000 100,000 100,000 หองดนตรีที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

หองซอมดนตรีใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการฝก

ซื้อการจัดการเรียนการสอน

ใหบรรลุตามเปาหมายของ

หลักสูตร

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

23 จัดซื้อรถ 6 ลอ ขนาดกลาง 

(175 แรงมา)

เพื่อใชสําหรับนํานักเรียน 

ครู รวมกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมตาง ๆ

 ของทางโรงเรียน

รถ 6 ลอ  จํานวน 1 คัน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนรถหกลอ มีรถที่มีคุณภาพนํานักเรียน

 ครู เขารวมกิจกรรมทาง

วิชาการ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

24 จัดซื้อถังน้ําเย็นแบบ 4 กอก 

แกนทองเหลือง

เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาดที่ปลอดภัยและ

เพียงพอ

ถังน้ําเย็น 4 ถัง 140,000 140,000 140,000 จํานวนถังน้ําเย็น นักเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาด

ปลอดภัยและเพียงพอกับ

ความตองการ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

25 โรงจอดรถจักรยานยนตนักเรียน เพื่อใชสําหรับจอด

รถจักรยานยนตนักเรียน

โรงจอดรถจักรยานยนต จํานวน      

 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 จํานวนโรงจอด

รถ

มีที่จอดรถจักรยานยนต

เพียงพอปลอดภัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

26 จัดซื้อพัดลมเพดาน รุน 5 ใบพัด เพื่อจัดซื้อพัดลมเพดาน

ติดตั้งในหองเรียน จํานวน 

11 หองเรียน

พัดลมเพดานรุน 5 ใบพัด จํานวน   

 44 ตัว

171,600 171,600 171,600  จํานวนพัดลม

เพดาน

หองเรียนมีอากาศเย็นสบาย

 มีบรรยากาศเอื้ออํานวย

ตอการเรียนการสอน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

27 จัดซื้อกระดาษอัจฉริยะ เพื่อใชประกอบการเรียน

การสอนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดอยาง

ทันสมัย

กระดาษอัจฉริยะ จํานวน 10 ตัว         890,000         890,000         890,000  จํานวน

กระดาษ

อัจฉริยะ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีสื่อและอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

28 โครงการจัดทําศาลาอาเซียน เพื่อเปนแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับอาเซียนที่ทันสมัย

ศาลาอาเซียนพรอมปายนิทรรศการ 

จํานวน 1 หลัง

        800,000         800,000         800,000  จํานวนศาลา

อาเซียนและ

ปายนิทรรศการ

นักเรียนมีแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับอาเซียนที่ทันสมัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

29 โครงการจัดหาสื่อประกอบการ

เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาการสอนใหทัน

ตอสถานการณ

จัดหาสื่อการเรียนการสอน กลุม

สาระการเรียนรู

100,000 100,000 100,000  จํานวนสื่อการ

เรียนการสอน

ที่ทันสมัยและ

เพียงพอ

มีสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัย

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

30 โครงการปรับปรุงหองชีววิทยา เพื่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงหองปฏิบัติการชีววิทยา 1 

หอง

40,000         40,000         40,000          จํานวน

กิจกรรมที่

จัดการเรียน

การสอน

บรรยากาศในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ดี เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

31 พัฒนาระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศ

เพื่อใหครูสามารถใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

จัดการเรียน

ติดตั้งระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศ จํานวน  1 ระบบ

20,000         20,000         20,000          จํานวนระบบ

เครือขายขอมูล

สารสนเทศ

ครูสามารถใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

จัดการเรียนการสอนได

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

32 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหครูสามารถใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

จัดการเรียน

คอมพิวเตอร 1 ชุด 20,000         20,000         20,000          จํานวน

คอมพิวเตอรที่

ทันสมัยในการ

จัดการเรียน

การสอน

ครูสามารถใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

จัดการเรียนการสอนได

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

33 ซอมเครื่องดนตรีสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูใหกับผูเรียนมากขึ้น

เครื่องดนตรีสากล  จํานวน 1 ชุด 20,000         20,000         20,000          จํานวนเครื่อง

ดนตรีสากลที่

ไดรับ

มีเครื่องดนตรีที่มี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

34 จัดซื้อวัสดุโฆษณา เพื่อสืบคนขอมูลที่ทันสมัย

การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุโฆษณา จํานวน 1 ชุด 20,000         20,000         20,000          จํานวนวัสดุ

โฆษณาที่ไดรับ

สืบคนขอมูลที่ทันสมัยการ

เรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

35 จัดทําหองคอมพิวเตอรและ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

เพื่อใหมีหองคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอร

หองคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 

พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร

70,000 70,000 70,000  จํานวนหอง

คอมพิวเตอร

และเครื่อง

คอมพิวเตอรที่

เพียงพอตอการ

เรียนการสอน

 มีหองคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรที่

เพียงพอตอการเรียนการ

สอน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

36 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 1.เปลี่ยนหนาหองใหเปน

หนาตางกระจก 2.

ซอมแซมระบบไฟฟาและ

แสงสวางภายในหอง

หองคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 100,000 100,000 100,000  จํานวนหอง

คอมพิวเตอรที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

หองคอมพิวเตอรมี

บรรยากาศที่เดื้อตการ

จัดการเรียนการสอนมาก

ยิ่งขั้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

37 ปรับปรุงระบบเครือขายหอง

คอมพิวเตอร

ปรับปรุงซอมแซมระบบ

เครือขายภายในหอง

คอมพิวเตอรใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หองคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 100,000 100,000 100,000  จํานวนหอง

คอมพิวเตอรที่

ไดรับการ

ปรับปรุงระบบ

เครือขาย

การจัดการเรียนการสอน

ภายในหองคอมพิวเตอรมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

38 ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา 1.ติดตั้งหนาตางกระจก 2.

ปรับปรุงระบบไฟฟาและ

แสงสวาง

หองโสตทัศนศึกษาจํานวน 1 หอง 100,000 100,000 100,000  จํานวนหอง

โสตทัศนศึกษา

ที่ไดรับการ

ปรับปรุง

หองโสตทัศนศึกษามีความ

พรอมตอการใชงานและ

การใหบริการมากขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

39 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ปรับปรุงระบบเสียงตาม

สายตามอาคารเรียนใหดีขึ้น

อาคารเรียน จํานวน 4 หลัง 100,000 100,000 100,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่ไดรับ

การปรับปรุง

ระบบเสียงตาม

สาย

ระบบเสียงตามสายภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

40 ขยายระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต

เพื่อปรับปรุงและขยาย

เครือขายระบบอินเตอรเน็ต

ใหคลอบคลุมทั่วบริเวณ

โรงเรียน

ขยายเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 

จํานวน 3 จุด

100,000 100,000 100,000  จํานวน

เครือขาย

อินเตอรเน็ต

การจัดการเรียนการสอน

ดวยเทคโนโลยีตาง ๆ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

41 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศกลุมสาระสังคมศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจาย

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศกลุมสาระสังคม

ศึกษา/จัดหารสื่อการเรียน

การสอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการเรียน

การสอนของกลุมสาระ

สังคมศึกษา

จัดหาสื่อการเรียนการสอน กลุม

สาระสังคมศึกษา จํานวน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000  จํานวนวัสดุ

อุปกรณกลุม

สาระสังคม

ศึกษา

นักเรียนทุกคนไดรับการ

พัฒนาทักษะทางดาน

สารสนเทศสังคมศึกษา

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

42 โครงการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

อุปกรณ  และสื่อการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

วัสดุอุปกรณใชประกอบในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเพียงพอและ

เหมาะสม   จํานวน 1 ชุด

        300,000         300,000         300,000 จํานวนสื่อ และ

วัสดุอุปกรณใช

ประกอบใน

การจัด

กิจกรรม

สงเสริมการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผูเรียน มีสื่อ และวัสดุ 

อุปกรณ ใชในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

เพียงพอ

รอยละ 83

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

43 จัดหารถรับ-ส่ง
นักเรียน

เพื่ออํานวยความสะดวกให

นักเรียน และชวยแบงเบา

ภาระผูปกครองในการ

เดินทางไป-กลับโรงเรียน

โรงเรียนมีระบบสวัสดิการรถโดยสาร

รับสงนักเรียนบานไกล จํานวน 2 คัน

300,000 300,000 300,000 รถรับ-สง

นักเรียนจํานวน

2 คัน

นักเรียนมีสวัสดิการที่ดี 

เดินทางปลอดภัย ตรงตอ

เวลา ไมเปนภาระให

ผูปกครอง

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

44 คาพาหนะรับ-สงนักเรียน เพื่อเปนการปลูกฝงความ

รับผิดชอบตอหนาที่ที่พึง

กระทําของนักเรียน 

สงเสริมใหนักเรียน

กระตือรือรนในการมาเรียน

คาเชาพาหนะรับ-สงนักเรียน จํานวน

 1 คัน

288,500 จํานวนรถ

รับสงนักเรียน

นักเรียนมีความพึงพอใจใน

การเดินทางมาโรงเรียนใน

ระดับมาก

โรงเรียน    

เมืองสมเด็จ

45 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบและงาน

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

เพื่ออบรมศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบงาน

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

จัดอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน    

 1 ครั้งตอป

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ครู บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพตามโอกาสอันควร

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

46 โครงการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ทั้งประกับภายในและภายนอก

เพื่อรองรับการประเมิน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและ

ภายนอก

จัดทําระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ  จํานวน 1 ระบบ

50,000 50,000 50,000 จํานวนระบบ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษาฯ

โรงเรียนผานการประเมิน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งประเมิน

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

47 โครงการปรับปรุงระบบงาน

วัดผลประเมินผล

เพื่อปรับปรุงการจัดทํา

ระบบซอฟแวรในการทํา 

ปพ.

ปรับปรุงระบบการทํา ปพ.ระบบ

ซอฟแวร  จํานวน 1 ระบบ

50,000 50,000 50,000 จํานวนระบบ

ซอบแวรในการ

ทํา ปพ. ที่

ปรับปรุง

มีระบบซอบแวรในการทํา 

ปพ.

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

48 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อจัดทําหลักสูตรทองถิ่น

ใหตรงตามความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน

มีหลักสุตรทองถิ่นครบทุกกลุมสาระ

การเรียนรู  จํานวน 9 กลุมสาระ

100,000 100,000 100,000  จํานวน

หลักสูตรทองถิ่น

โรงเรียนจัดการศึกษาได

ตรงตามความตองการของ

ผูเรียนและชุมชน

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

49 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร

1.เพื่อจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 2.เพื่อ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาในปที่ผานมา 

3. เพื่อพัฒนาการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา

1.จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน

 8 หลักสูตร

         20,000          20,000          20,000  จํานวน

หลักสูตรทองถิ่น

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีการพัฒนา

มาใชทุกปการศึกษา

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

50 สํารวจความพึงพอใจตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

1.เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

2.เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบปญหาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

รวมกัน

ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา

จํานวน  100  คน

20,000 20,000 20,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

1.ผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบปญหา การจัดการ

ศึกษา

2.สถานศึกษาไดรับ

คําแนะนําจากผูมีสวน

เกี่ยวของ

3.สถานศึกษาไดจัด

การศึกษาตามการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

51 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 บุคลากรครู และการ

บริหารงานสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาผานเกณฑการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาทุก

มาตรฐาน จํานวน 1 แหง

         40,000          40,000          40,000  จํานวน

โรงเรียนที่ผาน

เกณฑการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

สถานศึกษาผานเกณฑการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทุก

มาตรฐานอยูในระดับ ดีมาก

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

52 โครงการปรับปรุงคายลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1

เพื่อพัฒนาคุณภาพคาย

ลูกเสืออยางยั่งยืน ใหมีสิ่ง

อํานวยความสะดวก

พอเพียงและอยูในสภาพที่

ใชการไดดี

13.1  ตอเติมอาคารประชุมคาย

ลูกเสือ ขนาดกวาง 10.10 เมตร ยาว

 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ตอเติมไม

นอยกวา 80.80 ตารางเมตร         

 13.2 ปรับปรุงอาคารโรงครัวคาย

ลูกเสือ มีพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

163.68 ตารางเมตร                   

13.3 กอสรางหองน้ํา/หองสวม 

จํานวน 4 หอง ขนาด 4x4 เมตร

568,000        568,000        56,800         จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

ปรับปรุง

คายลูกเสือสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1 ไดรับการปรับปรุง

และพัฒนาใหเอื้อตอการ

จักกิจกรรมทางการศึกษา

สํานักงาน

ลูกเสือเขต

พื้นที่

การศึกษา

เขต 1

53 จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมเลนส

เสริมสําหรับงานกิจกรรม

จัดซื้อกลองดิจิตอลไว

สําหรับบันทึกภาพใน

กิจกรรมตางๆ

กลองดิจิตอลพรอมเลนสเสริม 1 ชุด         100,000         100,000         100,000  จํานวนกลอง โรงเรียนมีกลองเพื่อ

บันทึกภาพกิจกรรมของ

โรงเรียน

โรงเรียน 

บัวขาว

54 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก 

และมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

จํานวน  1 ชุด

        100,000         100,000         100,000  วัสดุ อุปกรณ

ที่พรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน

การทํางานมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน 

บัวขาว

55 พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบไฟฟาโรงเรียนบัวขาว

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา

โรงเรียนบัวขาว จํานวน 1 จุด

        300,000         300,000         300,000  จํานวนจุดที่

ปรับปรุง

 ระบบไฟฟาโรงเรียนบัว

ขาวเอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียน 

บัวขาว



ยุทธ 4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก - 127

 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

56 พัฒนาปรับปรุงระบบประปา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบประปาโรงเรียน    

บัวขาวใหเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู

พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา

โรงเรียนบัวขาว  จํานวน 1 แหง

        500,000         500,000         500,000 จํานวนระบบ

ประปาที่

ปรับปรุง

ระบบประปาโรงเรียนบัว

ขาวเอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียน 

บัวขาว

57 ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของ

โรงเรียนบัวขาว

โรงอาหารโรงเรียนบัวขาว  จํานวน  

 1 แหง

        800,000      1,000,000 จํานวนโรง

อาหารที่

ปรับปรุง

ครูและนักเรียนโรงเรียนบัว

ขาวมีโรงอาหารทื่สะอาด

และปลอดภัยและได

มาตรฐาน

โรงเรียน  

บัวขาว

58 ปรับปรุงหองประชุมบัวบาน เพื่อใหหองประชุมบัวบาน

มีสภาพพรอมใชงาน

ใหบริการแก นักเรียน ครู 

และประชาชนทั่วไป

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ของโรงเรียนบัว

ขาว จํานวน 1 แหง

        200,000 จํานวน

หองสมุดที่

ปรับปรุง

หองประชุมบัวบานมีสภาพ

พรอมใชงานใหบริการแก 

นักเรียน ครู และ

ประชาชนทั่วไป

โรงเรียน  

บัวขาว

59 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน -

ซอมบํารุง

ซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน

จํานวน 10 รายการ

        875,000         875,000         875,000 จํานวนรายการ

ที่ปรับปรุง

นักเรียน ครู และบุคลากร 

มีความสะดวกมากขึ้น

โรงเรียน 

บัวขาว

60 ทํารั้วโรงเรียน เพื่อจัดทํารั้วโรงเรียน     

บัวขาวทางดานทิศตะวันตก

รั้วทางดานทิศตะวันตก  จํานวน     

 1 แหง

        150,000  จํานวนรั้ว โรงเรียนรั้วที่มีความมั่นคง

แข็งแรงปลอดภัย

โรงเรียน 

บัวขาว

61 ปรับภูมิทัศนรอบนอกศูนย

ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยศิลปวัฒนธรรม

มีภูมิทัศนที่สวยงาม ดึงดูด

 นาสนใจ

ปายชื่อศูนยศิลปวัฒนธรรม และ  

จัดภูมิทัศนรอบศูนยฯ  จํานวน 1 

ครั้งตอป

100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

ศูนยศิลปวัฒนธรรมมีภูมิ

ทัศนที่สวยงาม ดึงดูด 

นาสนใจ

โรงเรียน  

บัวขาว

62 ทาสีอาคารเรียน 2, 3, 4, 5 เพื่อใหอาคารเรียนมีความ

สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

ทาสีอาคารเรียน 2, 3, 4, 5 จํานวน 

 4 อาคาร

        600,000      1,000,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่

ดําเนินการ

ปรับปรุง

อาคารเรียนมีความสวยงาม

 เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน 

บัวขาว



ยุทธ 4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก - 128

 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

63 ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม เพื่อปรับภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมในบริเวณ

โรงเรียนบัวขาวใหนาอยู

เอื้อตอการจัดการเรียนรูใน

และนอกหองเรียน

พื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวขาว  จํานวน

  1 แหง

        500,000         500,000         500,000 จํานวนบริเวณ

ที่ปรับปรุง

โรงเรียนบัวขาวมี

สภาพแวดลอมที่สวยงาม 

รมรื่นเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน 

บัวขาว

64 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหครู บุคลากร และ

นักเรียน มีความสะดวก

การสัญจรภายในโรงเรียน

ถนนลาดยางจากหนาหองประชุมบัว

บานถึงทางออกประตู 3  จํานวน 1 

เสน

     2,000,000  จํานวนถนนที่

ดําเนินการ

กอสราง

ครู บุคลากร และนักเรียน 

มีความสะดวกการสัญจร

ภายในโรงเรียน

โรงเรียน 

บัวขาว

65 ปรับปรุงและพัฒนางาน

โภชนาการ

เพื่อปรับปรุงงานฝาย

โภชนาการใหถูกหลักสุขภิ

บาล

โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน   

 1 แหง ในโรงเรียนบัวขาว

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 ระบบ

โภชนาการที่

ถูกหลัก

สุขาภิบาล

มีโรงอาหารที่ถูก

สุขลักษณะมีหลัก

สุขาภิบาลที่ดี ไดรับความ

ปลอดภัย

โรงเรียน 

บัวขาว

66 จัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑยา เพื่อใหมีอุปกรณการแพทย 

เวชภัณฑยาพรอม

ใหบริการแกนักเรียน ครู

จัดซื้อ เวชภัณฑยา อุปกรณทาง

การแพทย โรงเรียนบัวขาว จํานวน 1

 ชุด

         30,000          30,000          30,000 จํานวนชุด

เวชภัณฑยาที่

จัดหา

มีอุปกรณทางการแพทย 

เวชภัณฑยาพรอม

ใหบริการแกนักเรียน ครู

โรงเรียน 

บัวขาว

67 พัฒนาสิ่งแวดลอมและ

สาธารณสุขโรงเรียน

เพื่อทําความสะอาด และ

กําจัดสิ่งปฏิกูล จัดและ

ดูแลสวน ตนไม

จางแมบาน คนสวน  จํานวนอยางละ

 1 คน  และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใน

การทําความสะอาด  จํานวน       2

 ชุด

        800,000         800,000         800,000 จํานวนแมบาน

และวัสดุทีจัดหา

โรงเรียนมีความสะอาด 

สวยงาม มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนการสอน

โรงเรียน  

บัวขาว

68 พัฒนางานอาคารสถานที่ เพื่อใหอาคารสถานที่มี

สวยงามและพรอมในการ

ใชงาน

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ  (โตะ

เกาอี้ครูนักเรียน อุปกรณทําความ

สะอาด และซอมแซมหองน้ํา) 

จํานวน 2 ชุด

        800,000         300,000         150,000 จํานวนวัสดุ 

ครุภัณฑที่จัดซื้อ

โรงเรียนมีโตะเกาอี้ อาคาร

 หองสุขา อยูในสภาพ

พรอมใชงาน

โรงเรียน 

บัวขาว

69 จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมเลนส

เสริมสําหรับงานกิจกรรม

จัดซื้อกลองดิจิตอลไว

สําหรับบันทึกภาพใน

กิจกรรมตางๆ

กลองดิจิตอลพรอมเลนสเสริม 1 ชุด          80,000          80,000          80,000  จํานวน

ครุภัณฑที่จัดหา

โรงเรียนมีกลองเพื่อ

บันทึกภาพกิจกรรมของ

โรงเรียน

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

70 จัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อการสอดสอง ดูแล 

รักษาความปลอดภัยและ

ลดพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมของนักเรียน

กลองวงจรปด 1 ชุด จํานวน 8 ตัว          90,000          90,000          90,000  จํานวน

ครุภัณฑที่จัดหา

โรงเรียนมีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่ดี มี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน

คลองขาม

71 จัดซื้อเครื่อง Copy print เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่อง Copy print จํานวน   

 1 เครื่อง

         99,000          99,000          99,000  จํานวน

ครุภัณฑที่จัดหา

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

72 ปรับปรุงระบบน้ําภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบน้ําดื่มน้ํา

ใช ใหไดคุณภาพและ

มาตรฐาน

จัดหาถังกักเก็บน้ํา และจัดทําหอถัง

สูง จํานวน  1 ถัง

         10,000          10,000          10,000  จํานวนถังเก็บ

น้ําที่จัดหา

มีน้ําดื่มน้ําใชที่มีณภาพ 

และไดมาตรฐาน

โรงเรียน

คลองขาม

73 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา เพื่อปรับปรุงซอมแซม

หองน้ํา หองสวมใหอยูใน

สภาพดี

มีหองน้ํา หองสวม ที่อยูในสภาพดี 

หรอมใชงาน  จํานวน  10 หอง

        100,000         100,000         100,000  จํานวนหองน้ํา

ที่ปรับปรุง

มีหองน้ําหองสวมที่อยูใน

สภาพพรอมใชงาน

โรงเรียน

คลองขาม

74 กอสรางรั้วรอบโรงเรียน เพื่อสรางรั้วคอนกรีตรอบ

โรงเรียนใหเกิดความ

ปลอดภัย

รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน ระยะทาง

ยาว  1,500 เมตร

     2,500,000      2,500,000      2,500,000  ความยาวรั้ว โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด 

สวยงาม ปลอดภัย

โรงเรียน

คลองขาม

75 กอสรางโรงอาหาร 300 ที่นั่ง เพื่อกอสรางโรงอาหารที่ได

มาตรฐานสําหรับนักเรียน

โรงอาหารที่ไดมาตรฐาน 1 หลัง      8,000,000      8,000,000      8,000,000  จํานวนโรง

อาหาร

นักเรียนไดใชโรงอาหารที่

ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน

คลองขาม

76 ปูกระเบื้องหองเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง

หองเรียนใหเหมาะแกการ

เรียนการสอน

ปูกระเบื้องหองเรียน จํานวน 1 หอง         100,000         100,000         100,000 จํานวน

หองเรียนที่ปู

กระเบื้อง

มีหองเรียนที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

77 จัดภูมิทัศนบริเวณปายหนา

โรงเรียนและถนนทางเขา

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

จัดภูมิทัศน  จํานวน 1 แหง          30,000          30,000          30,000 จํานวนแหงที่

ปรับปรุงภูมิทัศน

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

78 ทําคันหินรอบถนน รอบอาคาร

อเนกประสงค

เพื่อจัดทําคันหินรอบถนน 

รอบอาคารเอนกประสงค

จัดทําคันหิน  จํานวน 1 แหง          50,000          50,000          50,000  จํานวนคันดิน

ที่ดําเนินการ

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

79 จัดถมดินและถนนหนาอาคาร

เรียนหลังใหม

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

ถมดิน  จํานวน 1 แหง          80,000          80,000          80,000  จํานวนบริเวณ

ที่ถมดิน

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

80 ปรับปรุงเพดานและหองน้ํา

นักเรียนบนอาคารเรียน

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

ปรับปรุงเพดานและหองน้ํานักเรียน

บนอาคารเรียน  จํานวน 1 แหง

         20,000          20,000          20,000  จํานวนหองน้ํา

ที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

81 จัดซื้อโตะเกาอี้โรงอาหาร เพื่อจัดซื้อโตะเกาอี้ 

สําหรับนักเรียนนั่ง

รับประทานอาหารอยาง

ถูกสุขลักษณะ

โตะ เกาอี้โรงอาหาร จํานวน  50 ชุด         300,000         300,000         300,000  จํานวนโตะ 

เกาอี้

มีโตะเกาอี้ สําหรับนักเรียน

นั่งรับประทานอาหารอยาง

ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน

คลองขาม

82 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน

เพื่อใหการปฏิบัติงาน

สํานักงานสะดวก รวดเร็ว

เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง          96,000          96,000          96,000  จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

83 จัดซื้อเครื่องเปาลมทําความ

สะอาด

เพื่อใหอาคารสถานที่ 

สะอาด นาอยู นาเรียน

เครื่องเปาลม 1 เครื่อง          20,000          20,000          20,000  จํานวนเครื่อง

เปาลม

อาคารสถานที่ สะอาด นา

อยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

84 กอสรางหลังคาโคงครอบลาน

เอนกประสงคหนาอาคารยูงทอง

เพื่อสรางหลังคาคลุมลาน

เอนกประสงคใหมีความ

พรอมในการใชจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียนมีความสมบูรณ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังคาโคงครอบลานเอนกประสงค

ขนาดกวาง 23 เมตร ยาว 40 เมตร 

 จํานวน 1 แหง

     5,000,000  จํานวนโครง

หลังคาที่กอสราง

มีหลังคาโคงครอบลาน

เอนกประสงคหนาอาคาร

ยูงทอง พรอมใชจัดกิจกรรม

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ

85 กอสรางหลังคาทางเดินหนา

โรงเรียนและเชื่อมอาคารเรียน

เพื่อครอบทางเดินหนา

โรงเรียนและทางเชื่อม

อาคารเรียนสําหรับกันแดด

และฝน

โครงหลังคาครอบทางเดินระยะทาง 

1,000 เมตร สูง 2.50 เมตร กวาง  2

 เมตร  จํานวน 1 แหง

     2,000,000  จํานวนที่

ดําเนินการ

นักเรียนและครูมีความ

สะดวกสบายในการสัญจร

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

86 กอสรางโรงจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวก

แกคณะครู บุคลากรและผู

มาติดตอราชการ

โรงจอดรถที่มั่นคงถาวร จํานวน      

 1 แหง

     1,000,000  จํานวนโรง

จอดรถที่

กอสราง

การจอดรถยนตและ

รถจักรยานยนตในโรงเรียน

มีความเปนระเบียบ 

สวยงาม นาใชบริการ

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ

87 กอสรางรั้วหนาโรงเรียน เพื่อกอสรางรั้วหนา

โรงเรียนดานทิศตะวันตก 

เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงามและปลอดภัย

รั้วโรงเรียน ยาว 100 เมตร         200,000         200,000  ระยะทางยาว โรงเรียนมีรั้วที่สวยงามและ

ปลอดภัย

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

88 ปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน

ใหมีความสวยงามมี

บรรยากาศที่ดีเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงสวยหยอมหนาอาคารเรียน 

1, 2, 3 และ 4 ปรับปรุงเกาะกลาง

ถนนทางเขาโรงเรียน

        200,000         200,000         200,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม

เอื้อตอการเรียนการสอน

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

89 ระบบกรองน้ําดื้มสําหรับ

นักเรียน

เพื่อจัดทําระบบกรองน้ํา

ดื้มที่สะอาดปลอดภัย

สําหรับนักเรียน

ระบบกรองน้ําดื่ม  จํานวน 1 ระบบ         500,000         500,000         500,000  จํานวนระบบ

กรองน้ํา

มีระบบกรองน้ําดื้มที่สะอาด

 ปลอดภัยใหบริการนักเรียน

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหนาโรงอาหาร

เพื่อใหครู บุคลากรและ

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

        200,000         200,000         200,000  ระยะทางยาว

ของถนน

ครู บุคลากร และนักเรียน

มีถนนคอนกรีตใชในการ

คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบอาคาร 1

เพื่อใหครู บุคลากรและ

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

        500,000         500,000         500,000  ระยะทางยาว

ของถนน

ครู บุคลากร และนักเรียน

มีถนนคอนกรีตใชในการ

คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

92 ปรับปรุงไฟฟาสองสวางภายใน

บริเวณโรงเรียนและบานพักครู

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวาง

ตามถนนรอบ ๆ อาคาร

และบานพักครู มีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

เวลากลางคืน

ไฟฟาสองสวางรอบอาคารและ

บานพักครู  จํานวน  5 จุด

        200,000         200,000         200,000  จํานวนจุดที่

ปรับปรุง

มีไฟฟาสองสวางรอบอาคาร

เรียนและบานพักครู

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

93 จัดซื้อรถตู เพื่ออํานวยความสะดวก

แกครู บุคลากรและ

นักเรียนในการเดินทางเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ

รถตูจํานวน 1 คัน      1,300,000      1,300,000      1,300,000  จํานวนรถตู ครู บุคลากรและนักเรียน

ไดรับความสะดวกในการ

เดินทางเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ

โรงเรียน 

จุมจังพลัง

ราษฎร

94 กอสรางถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรในโรงเรียน

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร หนา 0.15 เมตร

        500,000         500,000         500,000  ระยะทางยาว

ของถนน

ครู บุคลากรและนักเรียน

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจร

โรงเรียน 

จุมจังพลัง

ราษฎร

95 สรางซุมประตู เขา-ออก หนา

โรงเรียน

เพื่อความสวยงามและ

ปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน

ซุมประตู เขา-ออก หนาโรงเรียน  

จํานวน 1 ซุม

        500,000         500,000         500,000 จํานวนซุม

ประตูที่สราง

โรงเรียนมีทีศนียภาพที่

ความสวยงาม นาอยู นา

เรียน

โรงเรียน 

จุมจังพลัง

ราษฎร

96 ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน เพื่อใหเกิดความสะดวกใน

การใชระบบประปาโรงเรียน

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

โรงเรียนที่ชํารุด  จํานวน 1 แหง

        400,000         400,000         400,000 จํานวนระบบ

ประปาที่

ปรับปรุง

มีความสะดวกในการใช

ระบบประปาโรงเรียน

โรงเรียน 

จุมจังพลัง

ราษฎร

97 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความ

สวยงาม เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

รอบบริเวณโรงเรียน  จํานวน 1 แหง

        300,000         300,000         300,000 จํานวนสถานที่

ปรับปรุงภูมิทัศน

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยู นาเรียน 

และเอื้อตดการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

โรงเรียน 

จุมจังพลัง

ราษฎร
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

98 จัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถหกลอ) เพื่อใชในการรถรับสง

นักเรียนโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม และเขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 2. เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการไป

ราชการของขาราชการครู

และบุคลากร

รถยนตโดยสาร (รถหกลอ) จํานวน  

  1 คัน

     1,294,000      1,294,000      1,294,000 จํานวนรถยนต

ที่ไดรับ

โรงเรียนมีรถยนตโดยสาร

(รถหกลอ) รับสงนักเรียน 

จํานวน  1  คัน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

99 จัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธ สําหรับ

การประชาสัมพันธผลงาน

ที่ชัดเจน ใหบริการชุมชน

และหนวยงานได

ปายประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ปาย         100,000         100,000         100,000 จํานวนปาย

ประชาสัมพันธ

มีปายประชาสัมพันธผลงาน

 ขาวสารแกชุมชน และ

หนวยงานภายนอกเขามา

ใชบริการ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

100 กอสรางรั้วคอนกรีต เพื่อสรางรั้วคอนกรีต ใหมี

ภูมิทัศน ที่สวยงามและนา

อยู

รั้วคอนกรีต  ระยะทางยาว  1,000

เมตร

        300,000         300,000         300,000 ความยาวรั้ว

คอนกรีต

โรงเรียนสรางรั้วคอนกรีต 

ใหมีภูมิทัศน ที่สวยงาม

และนาอยู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

101 กอสรางโครงหลังคาเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 

กันแดด กันฝนในการ

เดินทางแกนักเรียนและ

ผูใชบริการ เชน เดินทางไป

รับประทานอาหาร

โครงหลังคาเหล็กบริเวณรอบทางเดิน

ไปโรงอาหาร  จํานวน 1 จุด

        250,000         250,000         250,000 จํานวนโครง

หลังคาที่กอสราง

นักเรียน ผูใชบริการไดรับ

ความสะดวก มีโครงหลังคา

กันแดด กันฝนในการ

เดินทาง

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

102 ปรับปรุงหองแสดงผลงาน เพื่อปรับปรุงหองแสดงผล

งาน อยูในสภาพพรอมใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รองรับ

ภารกิจดานการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงหองแสดงผลงาน จํานวน 1

 หอง

        100,000         100,000         100,000 จํานวนหอง

แสดงผลงานที่

ปรับปรุง

หองแสดงผลงาน  มีความ

พรอมในการโชวผลงาน ครู 

 นักเรียน ใหผูปกครอง 

และชุมชนไดเรียนรู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

103 ปรับปรุงซอมแซมเวทีใตถุน

อาคาร 1

เพื่อปรับปรุงซอมแซมเวที 

ใตถุนอาคารเรียนให

สวยงาม ใชประโยชนได

สูงสุดและมีความสะดวก

ปลอดภัย เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ซอมแซมปรับปรุงเวทีใตถุนอาคาร

จํานวน 1 แหง

        100,000         100,000         100,000 เวทีใตถุนไดรับ

การปรับปรุง

มีเวทีใตถุนอาคารเรียนที่

สวยงาม ใชประโยชนได

สูงสุดและมีความสะดวก

ปลอดภัย เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

104 ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ํา 

ประปา

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ระบบน้ําประปา เปลี่ยน

ถายสารกรองน้ําภายใน

โรงเรียน

ระบบน้ําในโรงเรียน จํานวน 1 แหง          50,000          50,000          50,000 ระบบ

น้ําประปาที่

ปรับปรุง

ซอมแซม

มีระบบน้ําที่สะอาด 

ปลอดภัย เพียงพอในการ

อุปโภค บริโภค

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

105 พัฒนาและปรับปรุงสวนหยอม เพื่อใหโรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่ดี  มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรู

จัดสวนหยอม  จํานวน 1 แหง         100,000         100,000         100,000 จํานวน

สวนหยอมที่

ปรับปรุง

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

106 คาปูพื้นกระเบื้องใตถุนอาคาร

เรียน 1

เพื่อใหอาคารเกิดความ

สวยงาม เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปูกระเบื้องใตถุนอาคารเรียน  

จํานวน 1 แหง

        100,000         100,000         100,000 จํานวนอาคาร

ที่ปูกระเบื้อง

มีพื้นกระเบื้องตามอาคาร

เรียนที่เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

107 พัฒนาและปรับปรุงหอง

สํานักงาน

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะ เกาอี้

เพียงพอใชในการปฏิบัติงาน

โตะ เกาอี้ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน 20 ชุด

        100,000         100,000         100,000 จํานวนโตะ เกาอี้ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะและ

เกาอี้ที่เพียงพอ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

108 ปรับปรุงโรงจอดรถขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหมีสถานที่จอดรถใน

การจอดรถขาราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระเบียบ ใช

งานไดดี ปลอดภัย และ

สวยงาม

โรงจอดรถจํานวน 1 แหง         100,000         100,000         100,000 จํานวนโรงจอด

รถที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีโรงจอดรถ

ใหบริการแกบุคลากร ผูมา

ติดตอราชการ เกิดความ

สวยงามเปนระเบียบ และ

ปลอดภัย

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

109 พัฒนาและปรับปรุงโรงจอด

รถจักรยานยนตนักเรียน

เพื่อใหมีโรงจอดรถที่

สวยงาม สะดวก พรอมใช

งานสําหรับนักเรียน

เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถและถนน

คอนกรีต (ทางเขาโรงจอดรถ) 

จํานวน 1 แหง

        100,000         100,000         100,000 จํานวนโรงจอด

รถที่ปรับปรุง

มีโรงจอดรถที่สวยงาม 

สะดวก พรอมใชงาน

สําหรับนักเรียน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

110 กอสรางอาคารเอนกประสงค 

(ประรําพิธ)ี

เพื่อใหมีอาคาร

เอนกประสงคที่พรอมใชใน

การจัดกิจกรรมกลางแจง

หนาสนามฟุตบอล และใช

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

อาคารเอนกประสงค (ประรําพิธ)ี 

จํานวน 1 แหง

        300,000         300,000         300,000 จํานวนประรํา

พิธีที่ดําเนินการ

อาคารเอนกประสงค (ประ

รําพิธ)ี ที่สวยงาม สะดวก

ในการจัดกิจกรรมตางๆ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

111 จัดหาครุภัณฑ โตะเกาอี้

นักเรียนและโตะครู

เพื่อใหมีเกาอี้ มีโตะครูที่

สวยงาม เพียงพอและมี

คุณภาพสําหรับครูและ

นักเรียน

โตะเกาอี้นักเรียน โตะครู  จํานวน  

30 ชุด

100,000 100,000 100,000 จํานวนครุภัณฑ

 โตะเกาอี้

นักเรียน โตะครู

หองเรียนมีโตะ มีเกาอี้ มี

โตะครูที่สวยงาม เพียงพอ

และมีคุณภาพสํารับ

นักเรียนและครู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

112 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อใหนักเรียนเกาอี้

พลาสติกที่เพียงพอในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และพรอมใหบริการ

แกนักเรียนและชุมชน

เกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว 100,000 100,000 100,000  จํานวนเกาอี้

พลาสติก

ครูและนักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนมีเกาอี้พลาสติกที่

เพียงพอเปนรอยละ 100

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

113 กอสรางโครงหลังคาเหล็ก

ทางเดิน (หนาอาคารเอกา

ทรรศน)

เพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

และสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอน และอํานวย

ความสะดวกในการเดินทาง

ใหกับนักเรียน

โครงหลังคาเหล็กทางเดินหนาอาคาร

เอกาทรรศน ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 45 เมตร

        100,000         100,000         100,000  จํานวนโครง

หลังคาเหล็ก

ทางเดินหนา

อาคารเอกา

ทรรศน

โรงเรียนมีการปรับปรุง

สภาพกวดลอมบรรยากาศ

ในโรงเรียนที่เอื้อตอผูเรียน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

114 โครงการจัดซื้อเกาอื้บุนวม 1. เพื่อใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษามีเกาอี้บุนวมที่

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน

เกาอี้บุนวมสําหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

70 ตัว

         50,000          50,000          50,000  จํานวนเกาอี้ที่

จัดหา

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีเกาอี้บุนวม

ที่เพียงพอในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ และ

สําหรับบริการแกนักเรียน

และชุมชนทองถิ่น

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

115 ปรับปรุงถนนคอนกรีต (ทางเขา

โรงจอดรถ)

เพื่อพัฒนาบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย

ตอการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน

ถนนคอนกรีต (ทางเขาโรงจอดรถ) 

100 เมตร

        100,000         100,000         100,000  ระยะทางยาว สถานศึกษามีบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อํานวย

ตอการการจัดการเรียนการ

สอน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

116 โรงเรียนดีวิถีชุมชน เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธ สําหรับ

การประชาสัมพันธผลงาน

ที่ชัดเจน

ปายประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ปาย         100,000         100,000         100,000  จํานวนปาย

ประชาสัมพันธ

โรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธสําหรับการ

ประชาสัมพันธผลงานที่

ชัดเจน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

117 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร กําลังสง 5 

วัตต

เพื่อใชในกิจกรรม

กระบวนการบริหารจัดการ

ของโรงเรียน

วิทยุสื่อสาร จํานวน 10 เครื่อง          35,000          35,000          35,000  จํานวนวิทยุ

สื่อสาร

กิจกรรมกระบวนการ

บริหารจัดการของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

118 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย เพื่อใชเก็บเงินและเอกสาร

แทนตัวเงินหรือเอกสารที่

สําคัญงานการเงิน พัสดุ

ตูเซฟนิรภัย  จํานวน  1 ตุ          30,000          30,000          30,000  จํานวนตูเซฟ

นิรภัย

เก็บเงินและเอกสารแทนตัว

เงินหรือเอกสารที่สําคัญ

งานการเงิน พัสดุ ปลอดภัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

119 จัดซื้อโตะ เกาอี้ โรงอาหาร

นักเรียน

เพื่อใชสําหรับนั่ง

รับประทานอาหารของ

นักเรียน

โตะ เกาอี้ จํานวน 30 ชุด 150,000 150,000 150,000 จํานวนโตะ เกาอี้ มีโตะ เกาอี้ สําหรับ

นักเรียนที่เพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

120 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียนเต็มประสิทธิภาพ

เกิดประโยชนสูงสุด

หอประชุม จํานวน 1 หลัง      1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวนหอง

ประชุมที่

ปรับปรุง

มีหอประชุมที่มีคุณภาพจัด

กิจกรรมไดมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

121 สรางรั้วโรงเรียน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

แกนักเรียนและทรัพยสิน

ทางราชการ

รั้วโรงเรียน  ระยะทางยาว 1,500 

เมตร

        600,000         600,000         600,000  ความยาวรั้ว มีรั้วมั่นคงแข็งแรงและมี

ความปลอดภัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

122 ติดตั้งระบบไฟสองสวางภายใน

โรงเรียน

เพื่อใหความสวางใน

โรงเรียนเพียงพอและเกิด

ความปลอดภัยในทรัพยสิน

ทางราชการ

ระบบไฟสองสวางพรอมเสา     

จํานวน 20 ชุด

        800,000         800,000         800,000  จํานวนจุดที่

ติดตั้งไฟสอง

สวาง

มีความสวางในโรงเรียน

เพียงพอและเกิดความ

ปลอดภัยในทรัพยทาง

ราชการ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

123 จัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศหองทํางาน

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศใชติดตั้ง

ในหองสํานักงานที่มีความ

จําเปนและเหมาะสม

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน

 10 เครื่อง

        400,000         400,000         400,000  จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

โรงเรียนมีหองที่มีอากาศ

เย็นสบายมีบรรยากาศ

เอื้ออํานวยตอการเรียนการ

สอน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

124 จัดซื้อโตะ เกาอี้ทํางาน ระดับ 

7-9

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะและ

เกาอี้นั่งทํางานอยางเพียงพอ

โตะและเกาอี้ทํางานระดับ 7-9 

จํานวน 10 ชุด

         46,000          46,000          46,000  จํานวนโตะ

และเกาอี้

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีโตะและเกาอี้นั่ง

ทํางานอยางเพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

125 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรใชใน

สํานักงาน

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีเครื่องปริ๊น

เตอรใชในการทํางานอยาง

เพียงพอ

เครื่องปริ๊นเตอร ALL in one 

จํานวน 10 ตัว

         80,000          80,000          80,000  จํานวนเครื่อง

ปริ๊นเตอร

ครูและบุคลกรทาง

การศึกษามีเครื่องปริ๊นเตอร

ใชในการทํางานอยาง

เพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

126 จัดซื้อเกาอี้บุนวมภายใน

หอประชุม

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับนักเรียนและแขกผูมี

เกียรติใชประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน

เกาอี้บุนวม จํานวน 400 ตัว         140,000         140,000         140,000  จํานวนเกาอี้บุ

นวม

นักเรียนและแขกผูมีเกียรติ

มีเกาอี้ในการใชประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

127 จัดซื้อโตะ เกาอี้ นักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีโตะ เกาอี้

นักเรียนใหมที่ทันสมัย

แข็งแรงและปลอดภัยใน

การนั่งเรียน

โตะ เกาอี้ นักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 300 ชุด

504,000 504,000 504,000  จํานวนโตะ

และเกาอี้

นักเรียนมีโตะเกาอี้นักเรียน

ใหมที่ทันสมัยแข็งแรงและ

ปลอดภัยในการนั่งเรียน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

128 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุที่เพียงพอตอ

การใหบริการและใชงาน

บุคลากร 40 คน และนักเรียน 

จํานวน 567 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวนวัสดุที่

เพียงพอตการ

ใหบริการและ

ใชงาน

มีวัสดุที่เพียงพอตอการ

ใหบริการและใชงาน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

129 ปรับปรุงหองอํานวยการ เพื่อใหมีบรรยากาศที่

เอื้ออํานวยตอการทํางาน

หองอํานวยการ 1 หอง         200,000         200,000         200,000  จํานวนหอง

อํานวยการที่

ปรับปรุง

 มีหองอํานวยการที่มี

บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ

การทํางาน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

130 ปรับปรุงหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก

แกบุคลากรโรงเรียนดงมูล

พิทยาคม

จํานวนครู นักเรียนและผูมาติดตอ

ราชการ   จํานวน  500  คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวนหองน้ํา

ที่ไดรับการ

ปรับปรุง

อํานวยความสะดวกแกครู 

นักเรียนและผูมาติดตอ

ราชการ

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

131 ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกงาน เพื่อปรับปรุงทาสีซอมแซม

โรงฝกงานใหมีความ

ปลอดภัย

มีโรงฝกงานที่มีมาตรฐานจํานวน 1 

แหง

500,000 500,000 500,000 จํานวนโรง

ฝกงานที่

ปรับปรุง

มีอาคารโรงฝกงานที่

สวยงาม สะอาดและ

ปลอดภัย

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

132 ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู เพื่อใหบานพักครูนาอยูนา

อาศัย

ซอมแซมบานพักหลังที่ 1 และหลังที่

 2

137,000 137,000 137,000 จํานวนบานพัก

ครูที่ปรับปรุง

มีบานพักครูนาอยูนาอาศัย โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

133 ซอมผิวจราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเปนผิวจราจรลาด

ยางแบบ ASPHADTIC 

CONCRETE

เพื่อใหสะดวกในการ

เดินทางของครูและนักเรียน

ซอมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเปนผิวจราจรลาดยางแบบ 

ASPHADTIC CONCRETE 

ระยะทางยาว  1,500 เมตร

        613,000         613,000         613,000  ระยะทางยาว

ของผิวจราจร

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

มีถนนที่สะดวกในการ

เดินทางของครูและนักเรียน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

134 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ใหสวยงามและปลอดภัย

อาคารเรียนโรงเรียนดงมูลพิทยาคม 

จํานวน 1 แหง

        200,000         200,000         200,000  จํานวนอาคาร

เรียน

มีอาคารเรียนที่สวยงาม

สะอาดและปลอดภัย

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

135 ปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน เพื่อใหมีสวนหยอมที่

พักผอนเอื้อตอการจัด

กิจกรรม

มีสวนหยอม จํานวน  1 แหง 288,000 288,000 288,000  จํานวน

สวนหยอมที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

มีสวนหยอมที่พักผอนเอื้อ

ตอการจัดกิจกรรม

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

136 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียน

เพื่อใหมีอาคารเรียน

เพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน

เพื่อใหมีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียน  จํานวน 1 อาคาร

10,328,000 10,328,000 10,328,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่ไดรับ

การกอสราง

มีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียนเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

137 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน เพื่อใหมีบรรยากาศที่

เอื้ออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอน

ปูกระเบื้อง ซอมแซมราวบันได 

ประตู หนาตาง อาคาร 1 และอาคาร

 2  จํานวน  2 อาคาร

600,000 600,000 600,000  จํานวนอาคาร

ที่ทําการ

ปรับปรุง

 มีพื้นที่สะอาดสวยงาม มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนการสอน

โรงเรียน 

ดงมูล

วิทยาคม

138 ปรับปรุงระบบเครือขายภายใน

หองสํานักงาน

ปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตภายในหอง

สํานักงาน

หองสํานักงาน จํานวน 12 หอง         100,000         100,000         100,000  จํานวนหอง

สํานักงานที่

ไดรับการปรัปบ

รุงระบบ

เครือขาย

การติดตอประสานงาน

ตาง ๆ มีความสะดวก

คลองตัวมากยิ่งขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

139 ปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตหรือลาดยางภายใน

โรงเรียน

1.เพื่อซอมแซมถนนภายใน

โรงเรียนที่ชํารุด ใชงานได

ปกติ 2. เพื่อสรางความ

ปลอดภัยใหกับผูใช

ถนนภายในบริเวณโรงเรียน 

ระยะทางยาว 700 เมตร

     1,500,000      1,500,000      1,500,000  ระยะทางยาว

ของถนนที่

ไดรับการ

ซอมแซม

ถนนสัญจรภายในโรงเรียน

มีสภาพดีปลอดภัยตอผู

สัญจร

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

140 จัดทําหลังคาทางเดินเชื่อม

อาคาร

เพื่อจัดทําหลังคาทางเดิน

เชื่อมอาคารเรียนทั้ง 5 หลัง

มีหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารทั้ง 5 

หลัง โดยจัดทําหลังคาจํานวน 1 แหง

        500,000         500,000         500,000  จํานวนหลงคา

เชื่อมระหวาง

อาคาร

นักเรียนและบุคลากรทุกคน

ไดรับความสะดวกสบายใน

การสัญจร

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

141 จัดทําเสาธง เพื่อกอสรางเสาธงใหมี

ขนาดมาตรฐานและมี

ความสวยงามเหมาะกับ

การจัดกิจกรรมหนาเสาธง

เสาธง จํานวน 1 ตน พรอมฐาน         500,000         500,000         500,000  จํานวนเสาธง

พรอมฐาน

โรงเรียนมีเสาธงที่

มาตรฐานมีความสวยงาม

เหมาะกับการจัดกิจกรรม

หนาเสาธง

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

142 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงค

เพื่อใหมีรถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงคใชในกิจการ

ของโรงเรียน

รถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ จํานวน    

 1 คัน

     1,200,000      1,200,000      1,200,000  จํานวน

รถยนตบรรทุก

ชนิด 6 ลอ

การดําเนินงานของ

โรงเรียนมีความสะดวก

คลองตัวมากขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

143 จัดซื้อรถแทรกเตอร เพื่อปรับพื้นที่และภูมิทัศน

ของโรงเรียน

รถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน         750,000         750,000         750,000  จํานวนรถ

แทรกเตอร

ภูมิทัศนของโรงเรียนไดรับ

การปรับปรุงใหมีความ

สวยงามและมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

144 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1.เพื่อใหอุปกรณตาง ๆ ที่

ชํารุดเสื่อมสภาพใชงานได

เปนปกติ 2. เพื่อพัฒนา

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

การจัดการเรียนการสอน

1. ซอมแซม เปลี่ยนประตู หนาตาง 

หลอดไฟ พัดลมภายในหองเรียน 2. 

ซอมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคากัน

สาด ของอาคารเรียนทุกหลัง 3.ทาสี

ภายใน ภายนอกอาคารเรียน 4. ปู

พื้นกระเบื้องหองเรียนทุกหอง 

จํานวน ทั้งสิ้น 5 อาคาร

1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวน

หองเรียน 

อาคารเรียน ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ซอมแซม

อาคารเรียนมีสภาพสวยงาม

 นาอยูและมีความมั่นคง

ปลอดภัย

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

145 ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม

บานพักนักกีฬา

1. เพื่อพัฒนาบานพัก

นักกีฬาใหมีสภาพถูก

สุขลักษณะ 2. เพื่อรองรับ

นักกีฬาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

บานพักนักกีฬา จํานวน 1 หลัง 300,000 300,000 300,000  จํานวน

บานพักนักกีฬา

บานพักนักกีฬามีสภาพ

สวยงาม นาอยูและมีความ

มั่นคงปลอดภัย

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

146 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

อาคารเรียน

เพื่อใหระบบไฟฟาของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคาร

เรียนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

และไมเกิดปญหาการใชงาน จํานวน

 1 ระบบ

100,000 100,000 100,000  จํานวนระบบ

ไฟฟาที่ปรับปรุง

หองเรียนมีสภาพความ

พรอมในการจัดการเรียน

การสอนมากยิ่งขึ้น

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

147 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียน

เพื่อใหอาคารเรียนเพียงพอ

ตอการจัดการเรียนการสอน

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 

จํานวน 1 หลัง

10,328,000 10,328,000 10,328,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่กอสราง

มีสถานที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

148 กอสรางอาคารสวมแบบ

มาตรฐาน 6 ที่ /27

โรงเรียนมีอาคารสวมที่ได

มาตรฐาน

มีอาคารสวมแบบมาตรฐาน 6 ที่ /27

 ที่ไดมาตรฐานจํานวน  1 แหง

269,000 269,000 269,000  จํานวนอาคาร

สวมที่ได

มาตรฐาน

มีอาคารสวมอยางเพียงพอ โรงเรียน 

ลําปาว

วิทยาคม

149 กอสรางปายโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

เพื่อใหประชาชนบุคคล

ทั่วไปมีความเชื่อมั่น และ

ศรัทธา โรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

ประชาชนและบุคคลทั่วไป  นักเรียน

 จํานวน 500 คน

        500,000         500,000         500,000 จํานวนปาย

โรงเรียน

ประชาชนบุคคลทั่วไปมี

ความเชื่อมั่นและศรัทธา

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

โรงเรียน นา

เชือก

วิทยาคม

150 ปรับปรุงรอบสระเพื่อจัดทํา

สวนสุขภาพประจําโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ ไดมีสถานที่ออก

กําลังกาย

นักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขต

พื้นที่บริการ  ไดแก ตําบลนาเชือก 

ตําบลเขาพระนอน ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ  จํานวน   4 ตําบล

     3,000,000      3,000,000      3,000,000 จํานวนพื้นที่

ตําบลที่เปน

เขตพื้นที่บริการ

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชน ในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน มี

สถานที่พักผอน หยอนใจ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

151 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่ออนุรักษ

สิ่งแวดลอม

เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ

ผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาและจัด

กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม

ตนไมของฉัน กิจกรรมสวน

สวยดวยมือเรา กิจกรรม

สวนสวยดวยมือเรา

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม 

นาอยูนาเรียนและเอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมปลูก

ตนไม จํานวน 1 ครั้งตอป

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

ตอป

โรงเรียนมีสภาพ แวดลอม

ที่สวยงาม นาอยูนาเรียน

และเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

152 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง

และครุภัณฑ

เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย  ชํารุดใหกลับมา

ใชงานได

ครุภัณฑที่ชํารุดและตองดําเนินการ

ซอมแซม จํานวน   10 รายการ

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

ครุภัณฑที่

ซอมแซม

โรงเรียนมีครุภัณฑในการใช

งานไดดีและปลอดภัย  

รอยละ 88

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

153 กอสรางบานพักครู เพื่อดําเนินการกอสราง

บานพักครู

กอสรางบานพักครู จํานวน 10 คูหา      1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวน

บานพักครู

ครูที่อยูตางพื้นที่มีทีพักอาศัย โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

154 กอสรางหองน้ําหองสวมหอง

สวม นักเรียน

เพื่อดําเนินการกอสราง

หองน้ําหองสวมนักเรียน ให

เพียงพอกับความตองการ

ของนักเรียน

ดําเนินการกอสรางหองน้ําหองสวม

นักเรียนแยกชายหญิง จํานวน 2 

หลัง หลังละ 3 หอง

        500,000         500,000         500,000  จํานวนหองน้ํา

นักเรียนที่ไดรับ

นักเรียนมีหองน้ําหองสวมที่

 สะอาด ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

155 กอสรางหองน้ําหองสวมสําหรับ

ครู

เพื่อดําเนินการกอสราง

หองน้ําหองสวมสําหรับครู

และบุคลากรโรงเรียน

ดําเนินการกอสรางหองน้ําหองสวม

สําหรับครู แยกชาย หญิง จํานวน    

 6 หอง

        200,000         200,000         200,000  จํานวนหองน้ํา

ครูที่ไดรับ

ครูและบุคลากรโรงเรียนมี

หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวใช

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

156 ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรง

ฝกงาน

เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย  ชํารุดใหกลับมา

ใชงานได

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม 

นาอยูนาเรียนและเอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียน โดยจัดใหมีอาคารโรง

ฝกงานที่ไดมาตรฐานจํานวน 1 แหง

        300,000         300,000         300,000  จํานวนอาคาร

โรงฝกงานที่ได

ซอมแซม

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและ

เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

157 ปรับปรุงพื้นดานหนาเสาธง เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย

พื้นดานหนาเสาธงโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม ขนาดกวาง 13 เมตร

        120,000         120,000         120,000  ความกวาง

ของจุดที่

ปรับปรุง

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและ

เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

158 กอสรางซุมประตูทางเขา-ออก

โรงเรียน

เพื่อดําเนินการจัดจางสราง

สิ่งกอสรางของโรงเรียน

และครุภัณฑที่เสียหาย  

ชํารุดใหกลับมาใชงานได

ซุมประตู เขา-ออก หนาโรงเรียน  

จํานวน 1 ซุม

         50,000          50,000          50,000  จํานวนซุม

ประตูเขา-ออก

โรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม 

นาอยูนาเรียนและเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

159 สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค

ภายในโรงเรียน

เพื่อความสะดวก สะอาด

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ในทุกภารกิจการงานของ

โรงเรียน

ดูแลระบบสาธารณูปโภคในทุกสวน 

น้ําประปา ไฟฟากําลัง การไปรษณีย 

ใหมีความพรอมใชงานในทุกเวลา 

จํานวน 1 แหง

        200,000         200,000         200,000  จํานวนระบบ

ประปาที่

ปรับปรุง

การดําเนินงานในทุกภารกิจ

ไมติดขัดอุปสรรค  และมี

ประสิทธิผลเต็มกําลัง

ความสามารถ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

160 กอสรางเสาธง เพื่อกอสรางเสาธงที่มีความ

แข็งแรง ไดมาตรฐาน

ดําเนินการกอสรางเสาธงที่มีความ

แข็งแรงไดมาตรฐาน  จํานวน 1 แหง

        300,000         300,000         300,000  จํานวนเสาธง

พรอมฐาน

โรงเรียนมีเสาธงที่มีความ

แข็งแรงไดมาตรฐาน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

161 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก

ตอการเรียนการสอน

โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน ดังนี้

 ตูบานเลื่อนกระจก

 ตูบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต

 ตู 2 บานเปดมือจับบิด

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคเครื่อง

คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง

เครื่องปริ้นเตอร/ เครื่องโทรสาร

 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ

แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

 กลองถายรูป/เตาอบแกส/ตูเย็น

รวมจํานวน  11  รายการ

        800,000 จํานวนรายการ

ครุภัณฑที่จัดหา

โรงเรียนมีครุภัณฑ

สํานักงานที่ทันสมัย และ

เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียน   

นาเชือก

วิทยาคม

162 กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

เพื่อดําเนินการจัดจาง

กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน จํานวน 

1 แหง

        100,000         100,000         100,000  จํานวนซุม

พระประดิษฐที่

กอสราง

1. โรงเรียนมีซุมพระ

ประดิษฐพระพุทธรูป

ประจําโรงเรียน

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

163 จัดสรางเวทีบริเวณดานหนา

สนามฟุตบอล

1. เพื่อดําเนินการจัดสราง

เวทีบริเวณดานหนาสนาม

ฟุตบอล

2. เพื่อรองรับการ

ใหบริการแกชุมชน 

ประชาชน ที่ขอรับบริการ

ในงานเทศกาล งานบุญ

ประเพณีตางๆ

สรางเวทีบริเวณดานหนาสนาม

ฟุตบอล จํานวน 1 แหง

        500,000         500,000         500,000 จํานวนเวที

บริเวณ

ดานหนาสนาม

ฟุตบอล

1. โรงเรียนมีเวทีไว

ใหบริการแก นักเรียน 

เยาวชน ชุมชน ประชาชน

ในเขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล

ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน ตําบลบัวบาน

 ตําบลเวอ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

164 จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจงเพื่อ

ใชในกิจกรรม งานบุญ 

ประเพณีตางๆ ของโรงเรียน

รวมกับชุมชน

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง

กลางแจงสําหรับใชใน

กิจกรรมงานบุญประเพณี

ตางๆที่โรงเรียน ชุมชน 

ประชาชน จัดขึ้น

ซื้อเครื่องเสียงกลางแจงจํานวน 1 ชุด         200,000         200,000         200,000 จํานวนชุด

เครื่องเสียง

กลางแจง

โรงเรียนมีเครื่องเสียง

กลางแจงไวใหบริการแก 

นักเรียน เยาวชน ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบลไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ

โรงเรียน  

นาเชือก

วิทยาคม

165 จัดหาครุภัณฑ การเรียนการ

สอนโรงเรียนหนองหางพิทยา

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ไดมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตอการเรียนในหองจัดการ

เรียนรูของโรงเรียน         

2. เพื่อปรับปรุงหองเรียนให

เปนหองจัดการเรียนรูที่มี

ความพรอมในการจัด

กิจกรรม

 โตะครู พรอมเกาอื้ ในหองเรียน 

จํานวน 12 ชุด/ โตะครู พรอมเกาอี้ 

ในหองพักครู จํานวน 10 ชุด /       

โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ จํานวน 12 

หองๆ ละ40 ตัว รวม 480 ชุด

696,600 696,600 696,600 รอยละของ

นักเรียนทุกคน

ไดเรียนรูโดยใข

หองเรียนที่มี

คุณภาพ

นักรียนจะไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวกตอการจัด

กิจกรรมการเรียนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามทั้งเปาหมายไว

โรงเรียน

หนองหาง

พิทยา

ป 2560  รวมจํานวน 165 โครงการ 134,374,700

ป 2561  รวมจํานวน 148 โครงการ 80,926,200

ป 2562  รวมจํานวน 147 โครงการ 80,065,000



 ยุทธ 4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ - 1

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการปรับปรุงคายลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1

เพื่อพัฒนาคุณภาพคาย

ลูกเสืออยางยั่งยืน ใหมีสิ่ง

อํานวยความสะดวก

พอเพียงและอยูในสภาพที่

ใชการไดดี

13.1  ตอเติมอาคารประชุมคาย

ลูกเสือ ขนาดกวาง 10.10 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ตอ

เติมไมนอยกวา 80.80 ตารางเมตร

          13.2 ปรับปรุงอาคารโรง

ครัวคายลกเสือ มีพื้นที่ปรับปรงไม

568,000        568,000        56,800         จํานวนกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

ปรับปรุง

คายลูกเสือสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1 ไดรับการปรับปรุง

และพัฒนาใหเอื้อตอการ

จักกิจกรรมทางการศึกษา

สํานักงาน

ลูกเสือเขต

พื้นที่

การศึกษา

เขต 1

2 จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมเลนส

เสริมสําหรับงานกิจกรรม

จัดซื้อกลองดิจิตอลไว

สําหรับบันทึกภาพใน

กิจกรรมตางๆ

กลองดิจิตอลพรอมเลนสเสริม 1 

ชุด

        100,000         100,000         100,000  จํานวนกลอง โรงเรียนมีกลองเพื่อ

บันทึกภาพกิจกรรมของ

โรงเรียน

โรงเรียนบัว

ขาว

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก 

และมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน

วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงาน         100,000         100,000         100,000  วัสดุ อุปกรณที่

พรอมสําหรับ

การปฏิบัติงาน

การทํางานมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ

โรงเรียนบัว

ขาว

4 พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบไฟฟาโรงเรียนบัวขาว

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา

โรงเรียนบัวขาว

        300,000         300,000         300,000  ครูและนักเรียน

โรงเรียนบัวขาวมี

ไฟฟาใชสะดวก

และปลอดภัย

 ระบบไฟฟาโรงเรียนบัว

ขาวเอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียนบัว

ขาว

5 พัฒนาปรับปรุงระบบประปา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบประปาโรงเรียนบัว

ขาวใหเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู

พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา

โรงเรียนบัวขาว

        500,000         500,000         500,000 ครูและนักเรียน

โรงเรียนบัวขาวมี

น้ําประปาใช

สะดวกและ

ปลอดภัย

ระบบประปาโรงเรียนบัว

ขาวเอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียนบัว

ขาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1การพัมนาคน สังคม เครษฐกิจ และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

6 ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของ

โรงเรียนบัวขาว

โรงอาหารโรงเรียนบัวขาว         800,000      1,000,000 โรงเรียนบัวขาวมี

โรงอาหารที่

เพียงพอกับ

ความตองการ

ครูและนักเรียนโรงเรียนบัว

ขาวมีโรงอาหารทื่สะอาด

และปลอดภัยและได

มาตรฐาน

โรงเรียนบัว

ขาว

7 ปรับปรุงหองประชุมบัวบาน เพื่อใหหองประชุมบัวบาน

มีสภาพพรอมใชงาน

ใหบริการแก นักเรียน ครู 

และประชาชนทั่วไป

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ         200,000 ครู นักเรียน 

ประชาชน มีหอง

ประชุมที่พรอมใช

งาน

หองประชุมบัวบานมีสภาพ

พรอมใชงานใหบริการแก 

นักเรียน ครู และ

ประชาชนทั่วไป

โรงเรียนบัว

ขาว

8 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน-

ซอมบํารุง

ซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงซอมแซมโครงสราง

พื้นฐานจํานวน 10 รายการ

        875,000         875,000         875,000 โครงสราง

พื้นฐานของ

โรงเรียนไดรับ

การบํารุง 100%

นักเรียน ครู และบุคลากร 

มีความสะดวกมากขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว

9 ทํารั้วโรงเรียน เพื่อจัดทํารั้วโรงเรียนบัว

ขาวทางดานทิศตะวันตก

รั้วทางดานทิศตะวันตก         150,000  ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสินของ

โรงเรียน

โรงเรียนรั้วที่มีความมั่นคง

แข็งแรงปลอดภัย

โรงเรียนบัว

ขาว

10 ปรับภูมิทัศนรอบนอกศูนย

ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อใหศูนยศิลปวัฒนธรรม

มีภูมิทัศนที่สวยงาม ดึงดูด

 นาสนใจ

ปายชื่อศูนยศิลปวัฒนธรรม และ

จัดภูมิทัศนรอบศูนยฯ

100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศนรอบ

นอกศูนย

ศิลปวัฒนธรรม

ศูนยศิลปวัฒนธรรมมีภูมิ

ทัศนที่สวยงาม ดึงดูด 

นาสนใจ

โรงเรียนบัว

ขาว

11 ทาสีอาคารเรียน 2, 3, 4, 5 เพื่อใหอาคารเรียนมีความ

สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

ทาสีอาคารเรียน 2, 3, 4, 5         600,000      1,000,000  รอยละความพึง

พอใจของนักเรียน

อาคารเรียนมีความสวยงาม

 เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนบัว

ขาว

12 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อปรับภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมในบริเวณ

โรงเรียนบัวขาวใหนาอยู

เอื้อตอการจัดการเรียนรูใน

และนอกหองเรียน

พื้นที่บริเวณโรงเรียนบัวขาว         500,000         500,000         500,000 ครูและนักเรียนมี

สภาพ แวดลอมที่

เอื้อตอการจัดการ

เรียนการสอน

โรงเรียนบัวขาวมี

สภาพแวดลอมที่สวยงาม 

รมรื่นเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนบัว

ขาว
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ

13 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหครู บุคลากร และ

นักเรียน มีความสะดวก

การสัญจรภายในโรงเรียน

ถนนลาดยางจากหนาหองประชุม

บัวบานถึงทางออกประตู 3

      2,000,000  ระยะทางของ

ถนนลาดยางที่

กอสราง

ครู บุคลากร และนักเรียน 

มีความสะดวกการสัญจร

ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบัว

ขาว

14 ปรับปรุงและพัฒนางาน

โภชนาการ

เพื่อปรับปรุงงานฝาย

โภชนาการใหถูกหลักสุขภิ

บาล

โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ       1,000,000      1,000,000      1,000,000 ระบบโภชนาการ

ที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

มีโรงอาหารที่ถูก

สุขลักษณะมีหลัก

สุขาภิบาลที่ดี ไดรับความ

ปลอดภัย

โรงเรียนบัว

ขาว

15 จัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑยา เพื่อใหมีอุปกรณทาง

การแพทย เวชภัณฑยา

พรอมใหบริการแกนักเรียน

 ครู

จัดซื้อ เวชภัณฑยา อุปกรณทาง

การแพทย

          30,000          30,000          30,000 นักเรียน ครู มี

เวชภัณฑยาใช

เพียงพอ

มีอุปกรณทางการแพทย 

เวชภัณฑยาพรอม

ใหบริการแกนักเรียน ครู

โรงเรียนบัว

ขาว

16 พัฒนาสิ่งแวดลอมและ

สาธารณสุขโรงเรียน

เพื่อทําความสะอาด และ

กําจัดสิ่งปฏิกูล จัดและ

ดูแลสวน ตนไม

จางแมบาน คนสวน และจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณในการทําความ

สะอาด

        800,000         800,000         800,000 ความสะอาด 

สวยงามของ

บริเวณโรงเรียน 

อาคารเรียนและ

หองสุขา

โรงเรียนมีความสะอาด 

สวยงาม มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนการสอน

โรงเรียนบัว

ขาว

17 พัฒนางานอาคารสถานที่ เพื่อใหอาคารสถานที่มี

สวยงามและพรอมในการ

ใชงาน

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ  

(โตะเกาอี้ครูนักเรียน อุปกรณทํา

ความสะอาด และซอมแซมหองน้ํา)

        800,000         300,000         150,000 โตะเกาอี้

เพียงพอตอการ

ใหบริการนักเรียน

โรงเรียนมีโตะเกาอี้ อาคาร

 หองสุขา อยูในสภาพ

พรอมใชงาน

โรงเรียนบัว

ขาว

18 จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมเลนส

เสริมสําหรับงานกิจกรรม

จัดซื้อกลองดิจิตอลไว

สําหรับบันทึกภาพใน

กิจกรรมตางๆ

กลองดิจิตอลพรอมเลนสเสริม 1 

ชุด

          80,000          80,000          80,000  จํานวนกลอง โรงเรียนมีกลองเพื่อ

บันทึกภาพกิจกรรมของ

โรงเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

19 จัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อการสอดสอง ดูแล 

รักษาความปลอดภัยและ

ลดพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมของนักเรียน

กลองวงจรปด 1 ชุด จํานวน 8 ตัว           90,000          90,000          90,000  จํานวนกลอง โรงเรียนมีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่ดี มี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน

คลองขาม
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด
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20 จัดซื้อเครื่อง Copy print เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่อง Copy print จํานวน

 1 เครื่อง

          99,000          99,000          99,000  จํานวนเครื่อง 

Copy print

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

21 ปรับปรุงระบบน้ําภายใน

โรงเรียน

เพื่อพัฒนาระบบน้ําดื่มน้ํา

ใช ใหไดคุณภาพและ

มาตรฐาน

จัดหาถังกักเก็บน้ํา และจัดทําหอ

ถังสูง

          10,000          10,000          10,000  รอยละ

ผูใชบริการ

มีน้ําดื่มน้ําใชที่มีณภาพ 

และไดมาตรฐาน

โรงเรียน

คลองขาม

22 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา เพื่อปรับปรุงซอมแซม

หองน้ํา หองสวมใหอยูใน

สภาพดี

มีหนองน้ําหองสวม ที่อยูในสภาพ

ดี หรอมใชงาน

        100,000         100,000         100,000  รอยละ

ผูใชบริการ

มีหองน้ําหองสวมที่อยูใน

สภาพพรอมใชงาน

โรงเรียน

คลองขาม

23 สรางรั้วรอบโรงเรียน เพื่อสรางรั้วคอนกรีตรอบ

โรงเรียนใหเกิดความ

ปลอดภัย

รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน       2,500,000      2,500,000      2,500,000  ความยาวรั้ว โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด 

สวยงาม ปลอดภัย

โรงเรียน

คลองขาม

24 กอสรางโรงอาหาร 300 ที่นั่ง เพื่อกอสรางโรงอาหารที่ได

มาตรฐานสําหรับนักเรียน

โรงอาหารมาตรฐาน 1 หลัง       8,000,000      8,000,000      8,000,000  จํานวนโรงอาหาร นักเรียนไดใชโรงอาหารที่

ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน

คลองขาม

25 ปูกระเบื้องหองเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง

หองเรียนใหเหมาะแกการ

เรียนการสอน

ปูกระเบื้องหองเรียน         100,000         100,000         100,000 จํานวนหองเรียน

ที่ปูกระเบื้อง

มีหองเรียนที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

คลองขาม

26 จัดภูทัศนบริเวณปายหนา

โรงเรียนและถนนทางเขา

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

จัดภูมิทัศน           30,000          30,000          30,000 ภูมิทัศนที่สวยงาม โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

27 ทําคันหินรอบถนน รอบอาคาร

อเนกประสงค

เพื่อจัดทําคันหินรอบถนน 

รอบอาคารเอนกประสงค

จัดทําคันหิน           50,000          50,000          50,000  คันหินรอบถนน

 และอาคาร

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

28 จัดถมดินและถนนหนาอาคาร

เรียนหลังใหม

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

ถมดิน           80,000          80,000          80,000  ถมดินและถนน

หนาอาคารเรียน

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม
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29 ปรับปรุงเพดานและหองน้ํา

นักเรียนบนอาคารเรียน

เพื่อจัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

สงา นาอยู นาเรียน

ปรับปรุงเพดานและหองน้ํา

นักเรียนบนอาคารเรียน

          20,000          20,000          20,000  เพดานและ

หองน้ําที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงาม สงา นาอยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

30 จัดซื้อโตะเกาอี้โรงอาหาร เพื่อจัดซื้อโตะเกาอี้ 

สําหรับนักเรียนนั่ง

รับประทานอาหารอยาง

ถูกสุขลักษณะ

โตะ เกาอี้โรงอาร         300,000         300,000         300,000  จํานวนโตะ เกาอี้ มีโตะเกาอี้ สําหรับนักเรียน

นั่งรับประทานอาหารอยาง

ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน

คลองขาม

31 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน

เพื่อใหการปฏิบัติงาน

สํานักงานสะดวก รวดเร็ว

เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง           96,000          96,000          96,000  จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

32 จัดซื้อเครื่องเปาลมทําความ

สะอาด

เพื่อใหอาคารสถานที่ 

สะอาด นาอยู นาเรียน

เครื่องเปาลม 1 เครื่อง           20,000          20,000          20,000  จํานวนเครื่อง

เปาลม

อาคารสถานที่ สะอาด นา

อยู นาเรียน

โรงเรียน

คลองขาม

33 กอสรางหลังคาโคงครอบลาน

เอนกประสงคหนาอาคารยูงทอง

เพื่อสรางหลังคาคลุมลาน

เอนกประสงคใหมีความ

พรอมในการใชจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียนมีความสมบูรณ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังคาโคงครอบลาน

เอนกประสงคขนาดกวาง 23 

เมตร ยาว 40 เมตร

      5,000,000  โครงหลังคา

ครอบลาน

เอนกประสงค

มีหลังคาโคงครอบลาน

เอนกประสงคหนาอาคาร

ยูงทอง พรอมใชจัดกิจกรรม

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ

34 กอสรางหลังคาทางเดินหนา

โรงเรียนและเชื่อมอาคารเรียน

เพื่อครอบทางเดินหนา

โรงเรียนและทางเชื่อม

อาคารเรียนสําหรับกันแดด

และฝน

โครงหลังคาครอบทางเดิน

ระยะทาง 1,000 เมตร สูง 2.50 

เมตร กวาง  2 เมตร

      2,000,000  หลังคาทางเดิน นักเรียนและครูมีความ

สะดวกสบายในการสัญจร

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

35 กอสรางโรงจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวก

แกคณะครู บุคลากรและผู

มาติดตอราชการ

โรงจอดรถที่มั่นคงถาวร       1,000,000  โรงจอดรถ การจอดรถยนตและ

รถจักรยานยนตในโรงเรียน

มีความเปนระเบียบ 

สวยงาม นาใชบริการ

โรงเรียน

เมืองสมเด็จ

36 กอสรางรั้วหนาโรงเรียน เพื่อกอสรางรั้วหนา

โรงเรียนดานทิศตะวันตก 

เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนที่

สวยงามและปลอดภัย

รั้วโรงเรียน ยาว 100 เมตร         200,000         200,000  ครู บุคลากร

ทางการศึกษา

และนักเรียนมี

ความพึงพอใจ 

รอยละ 80

โรงเรียนมีรั้วที่สวยงามและ

ปลอดภัย

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

37 ปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน

ใหมีความสวยงามมี

บรรยากาศที่ดีเอื้อตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน

ปรับปรุงสวยหยอมหนาอาคาร

เรียน 1, 2, 3 และ 4 ปรับปรุง

เกาะกลางถนนทางเขาโรงเรียน

        200,000         200,000         200,000  นักเรียน ครู 

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความพึง

พอใจ รอยละ 80

โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม

เอื้อตอการเรียนการสอน

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

38 ระบบกรองน้ําดื้มสําหรับ

นักเรียน

เพื่อจัดทําระบบกรองน้ํา

ดื้มที่สะอาดปลอดภัย

สําหรับนักเรียน

ระบบกรองน้ําดื่ม         500,000         500,000         500,000  ระบบกรองน้ํา

ดื่มที่สะอาด 

นักเรียนมีความ

พึงพอใจรอยละ 

80

มีระบบกรองน้ําดื้มที่สะอาด

 ปลอดภัยใหบริการนักเรียน

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหนาโรงอาหาร

เพื่อใหครู บุคลากรและ

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรัง 0.50 เมตร

        200,000         200,000         200,000  นักเรียน ครู 

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความ

สะดวกและพึง

พอใจ รอยละ 80

ครู บุคลากร และนักเรียน

มีถนนคอนกรีตใชในการ

คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี
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40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบอาคาร 1

เพื่อใหครู บุคลากรและ

นักเรียนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรัง 0.50 เมตร

        500,000         500,000         500,000  นักเรียน ครู 

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความ

สะดวกและพึง

พอใจ รอยละ 81

ครู บุคลากร และนักเรียน

มีถนนคอนกรีตใชในการ

คมนาคมสะดวกขึ้น

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

41 ปรับปรุงไฟฟาสองสวางภายใน

บริเวณโรงเรียนและบานพักครู

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวาง

ตามถนนรอบ ๆ อาคาร

และบานพักครู มีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

เวลากลางคืน

ไฟฟาสองสวางรอบอาคารและ

บานพักครู

        200,000         200,000         200,000  นักเรียน ครู 

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความพึง

พอใจ รอยละ 80

มีไฟฟาสองสวางรอบอาคาร

เรียนและบานพักครู

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

42 จัดซื้อรถตู เพื่ออํานวยความสะดวก

แกครู บุคลากรและ

นักเรียนในการเดินทางเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ

รถตูจํานวน 1 คัน       1,300,000      1,300,000      1,300,000  จํานวนรถตู ครู บุคลากรและนักเรียน

ไดรับความสะดวกในการ

เดินทางเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ

โรงเรียนจุม

จัง พลัง

ราษฎร

43 กอสรางถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรในโรงเรียน

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 เมตร

        500,000         500,000         500,000  ความยาวถนน ครู บุคลากรและนักเรียน

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจร

โรงเรียนจุม

จัง พลัง

ราษฎร

44 สรางซุมประตู เขา-ออก หนา

โรงเรียน

เพื่อความสวยงามและ

ปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน

ซุมประตู เขา-ออก หนาโรงเรียน         500,000         500,000         500,000 ซุมประตู เขา-

ออก หนาโรงเรียน

โรงเรียนมีทีศนียภาพที่

ความสวยงาม นาอยู นา

เรียน

โรงเรียนจุม

จัง พลัง

ราษฎร

45 ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน เพื่อใหเกิดความสะดวกใน

การใชระบบประปาโรงเรียน

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

โรงเรียนที่ชํารุด

        400,000         400,000         400,000 ระบบประปา

โรงเรียนที่ชํารุด

ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม

มีความสะดวกในการใช

ระบบประปาโรงเรียน

โรงเรียนจุม

จัง พลัง

ราษฎร
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46 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความ

สวยงาม เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

รอบบริเวณโรงเรียน

        300,000         300,000         300,000 ปรับปรุงภูมิทัศน

และสิ่งแวดลอม

รอบบริเวณ

โรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยู นาเรียน 

และเอื้อตดการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

โรงเรียนจุม

จัง พลัง

ราษฎร

47 จัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถหก

ลอ)

เพื่อใชในการรถรับสง

นักเรียนโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม และเขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 2. เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการไป

ราชการของขาราชการครู

และบุคลากร

รถยนตโดยสาร (รถหกลอ) 

จํานวน 1 คัน

      1,294,000      1,294,000      1,294,000 รถยนตโดยสาร (

 รถหกลอ)

โรงเรียนมีรถยนตโดยสาร

(รถหกลอ) รับสงนักเรียน 

จํานวน  1  คัน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

48 จัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธ สําหรับ

การประชาสัมพันธผลงาน

ที่ชัดเจน ใหบริการชุมชน

และหนวยงานได

ปายประชาสัมพันธ         100,000         100,000         100,000 จํานวนปาย

ประชาสัมพันธ

มีปายประชาสัมพันธผลงาน

 ขาวสารแกชุมชน และ

หนวยงานภายนอกเขามา

ใชบริการ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

49 กอสรางรั้วคอนกรีต เพื่อสรางรั้วคอนกรีต ใหมี

ภูมิทัศน ที่สวยงามและนา

อยู

รั้วคอนกรีต         300,000         300,000         300,000 ความยาวรั้ว

คอนกรีต

โรงเรียนสรางรั้วคอนกรีต 

ใหมีภูมิทัศน ที่สวยงาม

และนาอยู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

50 กอสรางโครงหลังคาเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 

กันแดด กันฝนในการ

เดินทางแกนักเรียนและ

ผูใชบริการ เชน เดินทางไป

รับประทานอาหาร

โครงหลังคาเหล็กบริเวณรอบ

ทางเดินไปโรงอาหาร

        250,000         250,000         250,000 ความยาวโครง

หลังคาเหล็ก

เชื่อมระหวาง

อาคาร

นักเรียน ผูใชบริการไดรับ

ความสะดวก มีโครงหลังคา

กันแดด กันฝนในการ

เดินทาง

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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51 ปรับปรุงหองแสดงผลงาน เพื่อปรับปรุงหองแสดงผล

งาน อยูในสภาพพรอมใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รองรับ

ภารกิจดานการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงหองแสดงผลงาน จํานวน

 1 หอง

        100,000         100,000         100,000 จํานวนหอง

แสดงผลงานที่

ปรับปรุง

หองแสดงผลงาน  มีความ

พรอมในการโชวผลงาน ครู 

 นักเรียน ใหผูปกครอง 

และชุมชนไดเรียนรู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

52 ปรับปรุงซอมแซมเวทีใตถุน

อาคาร 1

เพื่อปรับปรุงซอมแซมเวที 

ใตถุนอาคารเรียนให

สวยงาม ใชประโยชนได

สูงสุดและมีความสะดวก

ปลอดภัย เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ซอมแซมปรับปรุงเวทีใตถุนอาคาร

จํานวน 1 แหง

        100,000         100,000         100,000 เวทีใตถุนไดรับ

การปรับปรุง

มีเวทีใตถุนอาคารเรียนที่

สวยงาม ใชประโยชนได

สูงสุดและมีความสะดวก

ปลอดภัย เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

53 ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ํา 

ประปา

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ระบบน้ําประปา เปลี่ยน

ถายสารกรองน้ําภายใน

โรงเรียน

ระบบน้ําในโรงเรียน จํานวน 1 แหง           50,000          50,000          50,000 ระบบน้ําประปา

ที่ปรับปรุง

ซอมแซม

มีระบบน้ําที่สะอาด 

ปลอดภัย เพียงพอในการ

อุปโภค บริโภค

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

54 พัฒนาและปรับปรุงสวนหยอม เพื่อใหโรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่ดี  มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรู

จัดสวนหยอม         100,000         100,000         100,000 จํานวน

สวนหยอมที่

ปรับปรุง

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

55 คาปูพื้นกระเบื้องใตถุนอาคาร

เรียน 1

เพื่อใหอาคารเกิดความ

สวยงาม เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปูกระเบื้องใตถุนอาคารเรียน         100,000         100,000         100,000 พื้นที่ปูกระเบื้อง มีพื้นกระเบื้องตามอาคาร

เรียนที่เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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56 พัฒนาและปรับปรุงหอง

สํานักงาน

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะ เกาอี้

เพียงพอใชในการปฏิบัติงาน

โตะ เกาอี้ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20

 ชุด

        100,000         100,000         100,000 จํานวนโตะ เกาอี้ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะและ

เกาอี้ที่เพียงพอ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

57 ปรับปรุงโรงจอดรถขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหมีสถานที่จอดรถใน

การจอดรถขาราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระเบียบ ใช

งานไดดี ปลอดภัย และ

สวยงาม

โรงจอดรถจํานวน 1 แหง         100,000         100,000         100,000 จํานวนโรงจอด

รถที่ปรับปรุง

โรงเรียนมีโรงจอดรถ

ใหบริการแกบุคลากร ผูมา

ติดตอราชการ เกิดความ

สวยงามเปนระเบียบ และ

ปลอดภัย

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

58 พัฒนาและปรับปรุงโรงจอด

รถจักรยานยนตนักเรียน

เพื่อใหมีโรงจอดรถที่

สวยงาม สะดวก พรอมใช

งานสําหรับนักเรียน

เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถและ

ถนนคอนกรีต (ทางเขาโรงจอดรถ)

        100,000         100,000         100,000 จํานวนโรงจอด

รถที่ปรับปรุง

มีโรงจอดรถที่สวยงาม 

สะดวก พรอมใชงาน

สําหรับนักเรียน

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

59 กอสรางอาคารเอนกประสงค 

(ประรําพิธ)ี

เพื่อใหมีอาคาร

เอนกประสงคที่พรอมใชใน

การจัดกิจกรรมกลางแจง

หนาสนามฟุตบอล และใช

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

อาคารเอนกประสงค (ประรําพิธ)ี         300,000         300,000         300,000 จํานวนประรําพิธี อาคารเอนกประสงค (ประ

รําพิธ)ี ที่สวยงาม สะดวก

ในการจัดกิจกรรมตางๆ

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

60 จัดหาครุภัณฑ โตะเกาอี้

นักเรียนและโตะครู

เพื่อใหมีเกาอี้ มีโตะครูที่

สวยงาม เพียงพอและมี

คุณภาพสําหรับครูและ

นักเรียน

โตะเกาอี้นักเรียน โตะครู 100,000 100,000 100,000 จํานวนครุภัณฑ 

โตะเกาอี้นักเรียน

 โตะครู

หองเรียนมีโตะ มีเกาอี้ มี

โตะครูที่สวยงาม เพียงพอ

และมีคุณภาพสํารับ

นักเรียนและครู

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม
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61 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อใหนักเรียนเกาอี้

พลาสติกที่เพียงพอในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และพรอมใหบริการ

แกนักเรียนและชุมชน

เกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว 100,000 100,000 100,000  จํานวนเกาอี้

พลาสติก

ครูและนักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนมีเกาอี้พลาสติกที่

เพียงพอเปนรอยละ 100

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

62 กอสรางโครงหลังคาเหล็ก

ทางเดิน (หนาอาคารเอกา

ทรรศน)

เพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

และสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอน และอํานวย

ความสะดวกในการเดินทาง

ใหกับนักเรียน

โครงหลังคาเหล็กทางเดินหนา

อาคารเอกาทรรศน ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 45 เมตร

        100,000         100,000         100,000  โครงหลังคา

เหล็กทางเดิน

หนาอาคารเอกา

ทรรศน

โรงเรียนมีการปรับปรุง

สภาพกวดลอมบรรยากาศ

ในโรงเรียนที่เอื้อตอผูเรียน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

63 โครงการจัดซื้อเกาอื้บุนวม 1. เพื่อใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษามีเกาอี้บุนวมที่

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน

เกาอี้บุนวมสําหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน 70 ตัว

          50,000          50,000          50,000  ขาราชการครู

และบุคลการทาง

การศึกษามีเกาอี้

บุนวมที่เพียงพอ

เปนรอยละ 100

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีเกาอี้บุนวม

ที่เพียงพอในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ และ

สําหรับบริการแกนักเรียน

และชุมชนทองถิ่น

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

64 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 

(ทางเขาโรงจอดรถ)

เพื่อพัฒนาบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย

ตอการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน

ถนนคอนกรีต (ทางเขาโรงจอดรถ)

 100 เมตร

        100,000         100,000         100,000  ถนนคอนกรีต 

(ทางเขาโรงจอด

รถ) ที่เอื้ออํานวย

สถานศึกษามีบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อํานวย

ตอการการจัดการเรียนการ

สอน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

65 โรเงรียนดีวิถีชุมชน เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธ สําหรับ

การประชาสัมพันธผลงาน

ที่ชัดเจน

ปายประชาสัมพันธ         100,000         100,000         100,000  ชุมชน และ

หนวยงาน

ภายนอกเขามา

ใชบริการ

โรงเรียนมีปาย

ประชาสัมพันธสําหรับการ

ประชาสัมพันธผลงานที่

ชัดเจน

โรงเรียน

หนอง

ชุมแสง

วิทยาคม

66 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร กําลังสง 5 

วัตต

เพื่อใชในกิจกรรม

กระบวนการบริหารจัดการ

ของโรงเรียน

วิทยุสื่อสาร จํานวน 10 เครื่อง           35,000          35,000          35,000  จํานวนวิทยุ

สื่อสาร

กิจกรรมกระบวนการ

บริหารจัดการของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ
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67 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย เพื่อใชเก็บเงินและเอกสาร

แทนตัวเงินหรือเอกสารที่

สําคัญงานการเงิน พัสดุ

ตูเซฟนิรภัย           30,000          30,000          30,000  จํานวนตูเซฟ

นิรภัย

เก็บเงินและเอกสารแทนตัว

เงินหรือเอกสารที่สําคัญ

งานการเงิน พัสดุ ปลอดภัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

68 จัดซื้อโตะ เกาอี้ โรงอาหาร

นักเรียน

เพื่อใชสําหรับนั่ง

รับประทานอาหารของ

นักเรียน

โตะ เกาอี้ จํานวน 30 ชุด 150,000 150,000 150,000 จํานวนโตะ เกาอี้ มีโตะ เกาอี้ สําหรับ

นักเรียนที่เพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

69 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียนเต็มประสิทธิภาพ

เกิดประโยชนสูงสุด

หอประชุม จํานวน 1 หลัง       1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวนหอง

ประชุมที่ปรับปรุง

มีหอประชุมที่มีคุณภาพจัด

กิจกรรมไดมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

70 สรางรั้วโรงเรียน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

แกนักเรียนและทรัพยสิน

ทางราชการ

รั้วโรงเรียน         600,000         600,000         600,000  ความยาวรั้ว มีรั้วมั่นคงแข็งแรงและมี

ความปลอดภัย

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

71 ติดตั้งระบบไฟสองสวางภายใน

โรงเรียน

เพื่อใหความสวางใน

โรงเรียนเพียงพอและเกิด

ความปลอดภัยในทรัพยสิน

ทางราชการ

ระบบไฟสองสวางพรอมเสา 

จํานวน 20 ชุด

        800,000         800,000         800,000  จํานวนจุดที่

ติดตั้งไฟสองสวาง

มีความสวางในโรงเรียน

เพียงพอและเกิดความ

ปลอดภัยในทรัพยทาง

ราชการ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

72 จัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศหองทํางาน

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศใชติดตั้ง

ในหองสํานักงานที่มีความ

จําเปนและเหมาะสม

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

จํานวน 10 เครื่อง

        400,000         400,000         400,000  จํานวน

เครื่องปรับอากาศ

โรงเรียนมีหองที่มีอากาศ

เย็นสบายมีบรรยากาศ

เอื้ออํานวยตอการเรียนการ

สอน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

73 จัดซื้อโตะ เกาอี้ทํางาน ระดับ 

7-9

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโตะและ

เกาอี้นั่งทํางานอยางเพียงพอ

โตะและเกาอี้ทํางานระดับ 7-9 

จํานวน 10 ชุด

          46,000          46,000          46,000  จํานวนโตะและ

เกาอี้

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีโตะและเกาอี้นั่ง

ทํางานอยางเพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ
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74 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรใชใน

สํานักงาน

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีเครื่องปริ๊น

เตอรใชในการทํางานอยาง

เพียงพอ

เครื่องปริ๊นเตอร ALL in one 

จํานวน 10 ตัว

          80,000          80,000          80,000  จํานวนเครื่อง

ปริ๊นเตอร

ครูและบุคลกรทาง

การศึกษามีเครื่องปริ๊นเตอร

ใชในการทํางานอยาง

เพียงพอ

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

75 จัดซื้อเกาอี้บุนวมภายใน

หอประชุม

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับนักเรียนและแขกผูมี

เกียรติใชประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน

เกาอี้บุนวม จํานวน 400 ตัว         140,000         140,000         140,000  จํานวนเกาอี้บุ

นวม

นักเรียนและแขกผูมีเกียรติ

มีเกาอี้ในการใชประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

76 จัดซื้อโตะ เกาอี้ นักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีโตะ เกาอี้

นักเรียนใหมที่ทันสมัย

แข็งแรงและปลอดภัยใน

การนั่งเรียน

โตะ เกาอี้ นักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 300 ชุด

504,000 504,000 504,000  จํานวนโตะและ

เกาอี้

นักเรียนมีโตะเกาอี้นักเรียน

ใหมที่ทันสมัยแข็งแรงและ

ปลอดภัยในการนั่งเรียน

โรงเรียน

ขมิ้นพิทยา

สรรพ

77 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุที่เพียงพอตอ

การใหบริการและใชงาน

บุคลากร 40 คน และนักเรียน 

จํานวน 567 คน

        200,000         200,000         200,000  จํานวนวัสดุที่

เพียงพอตการ

ใหบริการและใช

งาน

มีวัสดุที่เพียงพอตอากร

ใหบริการและใชงาน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

78 ปรับปรุงหองอํานวยการ เพื่อใหมีบรรยากาศที่

เอื้ออํานวยตอการทํางาน

หองอํานวยการ 1 หอง         200,000         200,000         200,000  หองอํานวยการ

ที่มีบรรยากาศที่

เอื้ออํานวยตอ

การทํางาน

 มีหองอํานวยการที่มี

บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ

การทํางาน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

79 ปรับปรุงหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก

แกบุคลากร

จํานวนครู นักเรียนและผูมาติดตอ

ราชการ

        200,000         200,000         200,000  จํานวนหองน้ําที่

ไดรับการปรับปรุง

อํานวยความสะดวกแกครู 

นักเรียนและผูมาติดตอ

ราชการ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม
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80 ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกงาน เพื่อปรับปรุงทาสีซอมแซม

โรงฝกงานใหมีความ

ปลอดภัย

บุคลากร 40 คน และนักเรียน

จํานวน 567 คน

500,000 500,000 500,000 อาคารโรง

ฝกงานที่สวยงาม

 สะอาดและ

ปลอดภัย

มีอาคารโรงฝกงานที่

สวยงาม สะอาดและ

ปลอดภัย

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

81 ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู เพื่อใหบานพักครูนาอยูนา

อาศัย

ซอมแซมบานพักหลังที่ 1 และ

หลังที่ 2

137,000 137,000 137,000 บานพักครูนาอยู

นาอาศัย

มีบานพักครูนาอยูนาอาศัย โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

82 ซอมผิวจราจารถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเปนผิวจราจรลาด

ยางแบบ ASPHADTIC 

CONCRETE

เพื่อใหสะดวกในการ

เดินทางของครูและนักเรียน

ซอมผิวจราจารถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเปนผิวจราจรลาดยางแบบ 

ASPHADTIC CONCRETE

        613,000         613,000         613,000  ระยะทางยาว

ของผิวจราจร

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

มีถนนที่สะดวกในการ

เดินทางของครูและนักเรียน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

83 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ใหสวยงามและปลอดภัย

อาคารเรรียน         200,000         200,000         200,000  จํานวนอาคาร

เรียน

มีอาคารเรียนที่สวยงาม

สะอาดและปลอดภัย

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

84 ปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน เพื่อใหมีสวนหยอมที่

พักผอนเอื้อตอการจัด

กิจกรรม

บุคลากร 40 คน และนักเรียน

จํานวน 567 คน

288,000 288,000 288,000  จํานวน

สวนหยอมที่

ไดรับการปรับปรุง

มีสวนหยอมที่พักผอนเอื้อ

ตอการจัดกิจกรรม

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

85 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12

 หองเรียน

เพื่อใหมีอาคารเรียน

เพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน

เพื่อใหมีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียน

10,328,000 10,328,000 10,328,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่ไดรับการ

กอสราง

มีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 

หองเรียนเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

86 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน เพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อํา

นวยตอการจัดการเรียน

การสอน

ปูกระเบื้อง ซอมแซมราวบันได 

ประตู หนาตาง อาคาร 1 และ

อาคาร 2

600,000 600,000 600,000  พื้นที่สะอาด

สวยงาม มี

บรรยากาศที่เดื้อ

ตอการเรียนการ

สอน

 มีพื้นที่สะอาดสวยงาม มี

บรรยากาศที่เดื้อตอการ

เรียนการสอน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

87 ปรับปรุงระบบเครือขาย

ภายในหองสํานักงาน

ปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตภายในหอง

สํานักงาน

หองสํานักงาน จํานวน 12 หอง         100,000         100,000         100,000  จํานวนหอง

สํานักงานที่ไดรับ

การปรัปบรุง

ระบบเครือขาย

การติดตอประสานงาน

ตาง ๆ มีความสะดวก

คลองตัวมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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88 ปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตหรือลาดยางภายใน

โรงเรียน

1.เพื่อซอมแซมถนนภายใน

โรงเรียนที่ชํารุด ใชงานได

ปกติ 2. เพื่อสรางความ

ปลอดภัยใหกับผูใช

ถนนภายในบริเวณโรงเรียน       1,500,000      1,500,000      1,500,000  ระยะทางยาว

ของถนนที่ไดรับ

การซอมแซม

ถนนสัญจรภายในโรงเรียน

มีสภาพดีปลอดภัยตอผู

สัญจร

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

89 จัดทําหลังคาทางเดินเชื่อม

อาคาร

เพื่อจัดทําหลังคาทางเดิน

เชื่อมอาคารเรียนทั้ง 5 หลัง

มีหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารทั้ง 5

 หลัง

        500,000         500,000         500,000  จํานวนทางเดิน

พรอมหลงคา

เชื่อมระหวาง

อาคาร

นักเรียนและบุคลากรทุกคน

ไดรับความสะดวกสบายใน

การสัญจร

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

90 จัดทําเสาธง เพื่อกอสรางเสาธงใหมี

ขนาดมาตรฐานและมี

ความสวยงามเหมาะกับ

การจัดกิจกรรมหนาเสาธง

เสาธง จํานวน 1 ตน พรอมฐาน         500,000         500,000         500,000  จํานวนเสาธง

พรอมฐาน

โรงเรียนมีเสาธงที่

มาตรฐานมีความสวยงาม

เหมาะกับการจัดกิจกรรม

หนาเสาธง

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

91 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงค

เพื่อใหมีรถบรรทุก 6 ลอ 

เอนกประสงคใชในกิจการ

ของโรงเรียน

รถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ จํานวน

 1 คัน

      1,200,000      1,200,000      1,200,000  จํานวนรถยนต

บรรทุกชนิด 6 ลอ

การดําเนินงานของ

โรงเรียนมีความสะดวก

คลองตัวมากขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

92 จัดซื้อรถแทรกเตอร เพื่อปรับพื้นที่และภูมิทัศน

ของโรงเรียน

รถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน         750,000         750,000         750,000  จํานวนรถ

แทรกเตอร

ภูมิทัศนของโรงเรียนไดรับ

การปรับปรุงใหมีความ

สวยงามและมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการจัดการเรียนรู

มากขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

93 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1.เพื่อใหอุปกรณตาง ๆ ที่

ชํารุดเสื่อมสภาพใชงานได

เปนปกติ 2. เพื่อพัฒนา

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

การจัดการเรียนการสอน

1. ซอมแซม เปลี่ยนประตู 

หนาตาง หลอดไฟ พัดลมภายใน

หองเรียน 2. ซอมแซมเปลี่ยน

กระเบื้องหลังคากันสาด ของ

อาคารเรียนทุกหลัง 3.ทาสีภายใน

 ภายนอกอาคารเรียน 4. ปูพื้น

กระเบื้องหองเรียนทุกหอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวนหองเรียน

 อาคารเรียน ที่

ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียนมีสภาพสวยงาม

 นาอยูและมีความมั่นคง

ปลอดภัย

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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94 ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม

บานพักนักกีฬา

1. เพื่อพัฒนาบานพัก

นักกีฬาใหมีสภาพถูก

สุขลักษณะ 2. เพื่อรองรับ

นักกีฬาที่มีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

บานพักนักกีฬา จํานวน 1 หลัง 300,000 300,000 300,000  จํานวนบานพัก

นักกีฬา

บานพักนักกีฬามีสภาพ

สวยงาม นาอยูและมีความ

มั่นคงปลอดภัย

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

95 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

อาคารเรียน

เพื่อใหระบบไฟฟาของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

และสามารถรองรับการใช

จํานวนไฟฟาที่มีปริมาณ

มากขึ้น

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคาร

เรียนของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและไมเกิดปญหา

การใชงาน

100,000 100,000 100,000  จํานวน

หองเรียนที่ไดรับ

การปรับปรุง

ระบบไฟฟา

หองเรียนมีสภาพความ

พรอมในการจัดการเรียน

การสอนมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

96 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12

 หองเรียน

เพื่อใหอาคารเรียนเพียงพอ

ตอการจัดการเรียนการสอน

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 

จํานวน 1 หลัง

10,328,000 10,328,000 10,328,000  จํานวนอาคาร

เรียนที่กอสราง

มีสถานที่เพียงพอตอากร

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

97 กอสรางอาคารสวมแบบ

มาตรฐาน 6 ที่ /27

โรงเรียนมีอาคารสวมที่ได

มาตรฐาน

อาคารสวมแบบมาตรฐาน 6 ที่ /27 269,000 269,000 269,000  จํานวนอาคาร

สวมที่ไดมาตรฐาน

มีอาคารสวมอยางเพียงพอ โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

98 กอสรางปายโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

เพื่อใหประชาชนบุคคล

ทั่วไปมีความเชื่อมั่น และ

ศรัทธา โรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม

ประชาชนและบุคคลทั่วไป 

นักเรียนทุกคน

        500,000         500,000         500,000 จํานวนปาย

โรงเรียน

ประชาชนบุคคลทั่วไปมี

ความเชื่อมั่นและศรัทธา

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

99 ปรับปรุงรอบสระเพื่อจัดทํา

สวนสุขภาพประจําโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ ไดมีสถานที่ออก

กําลังกาย

นักเรียน เยาวชน ประชาชน ใน

เขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขาพระนอน

 ตําบลบัวบาน ตําบลเวอ

      3,000,000      3,000,000      3,000,000 จํานวนสวน

สุขภาพที่

ใหบริการ

ประชาชน

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชน ในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน มี

สถานที่พักผอน หยอนใจ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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100 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่ออนุรักษ

สิ่งแวดลอม

เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ

ผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาและจัด

กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม

ตนไมของฉัน กิจกรรมสวน

สวยดวยมือเรา กิจกรรม

สวนสวยดวยมือเรา

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน

        200,000         200,000         200,000  โรงเรียนมีสภาพ

 แวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนา

เรียนและเอื้อตอ

การเรียนรูของ

ผูเรียน

โรงเรียนมีสภาพ แวดลอม

ที่สวยงาม นาอยูนาเรียน

และเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

101 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง

และครุภัณฑ

เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย  ชํารุดใหกลับมา

ใชงานได

โรงเรียนใชครุภัณฑดวยการ

ประหยัด

        200,000         200,000         200,000  จํานวน

สิ่งกอสรางและ

ครุภัณฑที่ไดรับ

การซอมแซม

โรงเรียนมีครุภัณฑในการใช

งานไดดีและปลอดภัย  

รอยละ 88

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

102 กอสรางบานพักครู เพื่อดําเนินการกอสราง

บานพักครู

กอสรางบานพักครู จํานวน 10 

คูหา

      1,000,000      1,000,000      1,000,000  จํานวนบานพัก

ครูที่ไดรับ

ครูที่อยูตางพื้นที่มีทีพักอาศัย โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

103 กอสรางหองน้ําหองสวมหอง

สวม นักเรียน

เพื่อดําเนินการกอสราง

หองน้ําหองสวมนักเรียน ให

เพียงพอกับความตองการ

ของนักเรียน

ดําเนินการกอสรางหองน้ําหอง

สวมนักเรียนแยกชายหญิง จํานวน

 2 หลัง หลังละ 3 หอง

        500,000         500,000         500,000  จํานวนหองน้ํา

นักเรียนที่ไดรับ

นักเรียนมีหองน้ําหองสวมที่

 สะอาด ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

104 กอสรางหองน้ําหองสวม

สําหรับครู

เพื่อดําเนินการกอสราง

หองน้ําหองสวมสําหรับครู

และบุคลากรโรงเรียน

ดําเนินการกอสรางหองน้ําหอง

สวมสําหรับครู แยกชาย หญิง

        200,000         200,000         200,000  จํานวนหองน้ํา

ครูที่ไดรับ

ครูและบุคลากรโรงเรียนมี

หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวใช

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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105 ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรง

ฝกงาน

เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย  ชํารุดใหกลับมา

ใชงานได

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน

        300,000         300,000         300,000  อาคารโรง

ฝกงานที่ได

ซอมแซม

โรงเรียนมีสภาพ แวดลอม

ที่สวยงาม นาอยูนาเรียน

และเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

106 ปรับปรุงพื้นดานหนาเสาธง เพื่อดําเนินการจัดจาง

ซอมแซมสิ่งกอสรางของ

โรงเรียนและครุภัณฑที่

เสียหาย  ชํารุดใหกลับมา

ใชงานได

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน

        120,000         120,000         120,000  พื้นดานหนาเสา

ธงไดรับการ

ปรับปรุง

โรงเรียนมีสภาพ แวดลอม

ที่สวยงาม นาอยูนาเรียน

และเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

107 กอสรางซุมประตูทางเขา-ออก

โรงเรียน

เพื่อดําเนินการจัดจางสราง

สิ่งกอสรางของโรงเรียน

และครุภัณฑที่เสียหาย  

ชํารุดใหกลับมาใชงานได

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม นาอยูนาเรียนและเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน

          50,000          50,000          50,000  จํานวนซุมประตู

เขา-ออกโรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพ แวดลอม

ที่สวยงาม 

นาอยูนาเรียนและเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

108 สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค

ภายในโรงเรียน

เพื่อความสะดวก สะอาด

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ในทุกภารกิจการงานของ

โรงเรียน

ดูแลระบบสาธารณูปโภคในทุก

สวน น้ําประปา ไฟฟากําลัง การ

ไปรษณีย ใหมีความพรอมใชงาน

ในทุกเวลา

        200,000         200,000         200,000  สาธารณูปโภค

ในทุกสวน 

น้ําประปา ไฟฟา

กําลัง การ

ไปรษณีย ใหมี

ความพรอมใชงาน

การดําเนินงานในทุกภารกิจ

ไมติดขัดอุปสรรค  และมี

ประสิทธิผลเต็มกําลัง

ความสามารถ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

109 กอสรางเสาธง เพื่อกอสรางเสาธงที่มีความ

แข็งแรง ไดมาตรฐาน

ดําเนินการกอสรางเสาธงที่มีความ

แข็งแรงไดมาตรฐาน

        300,000         300,000         300,000  เสาธงใหมที่ไดรับ โรงเรียนมีเสาธงที่มีความ

แข็งแรงไดมาตรฐาน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

110 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก

ตอการเรียนการสอน

โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน ดังนี้

 ตูบานเลื่อนกระจก

 ตูบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต

 ตู 2 บานเปดมือจับบิด

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคเครื่อง

คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง

เครื่องปริ้นเตอร

 เครื่องโทรสาร

 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ

แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

 กลองถายรูป

เตาอบแกส

ตูเย็น

        800,000 รอยละที่

โรงเรียนมี

ครุภัณฑ

สํานักงานที่

ทันสมัย และเอื้อ

ตอการเรียนรู

ของผูเรียน

โรงเรียนมีครุภัณฑ

สํานักงานที่ทันสมัย และ

เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

111 กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

เพื่อดําเนินการจัดจาง

กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

1. กอสรางซุมพระประดิษฐ

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

สวยงามนาอยูนาเรียนและเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน

        100,000         100,000         100,000  ซุมพระ

ประดิษฐ

พระพุทธรูปพระ

จําโรงเรียน

1. โรงเรียนมีซุมพระ

ประดิษฐพระพุทธรูป

ประจําโรงเรียน

2. โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมที่สวยงาม

นาอยูนาเรียนและเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

112 จัดสรางเวทีบริเวณดานหนา

สนามฟุตบอล

1. เพื่อดําเนินการจัดสราง

เวทีบริเวณดานหนาสนาม

ฟุตบอล

2. เพื่อรองรับการ

ใหบริการแกชุมชน 

ประชาชน ที่ขอรับบริการ

ในงานเทศกาล งานบุญ

ประเพณีตางๆ

1. สรางเวทีบริเวณดานหนา

สนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง

2. นักเรียน เยาวชน ชุมชน และ

ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 4 

ตําบล ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน ตําบลบัวบาน ตําบล

เวอ 

        500,000         500,000         500,000 จํานวนเวที

บริเวณดานหนา

สนามฟุตบอล

1. โรงเรียนมีเวทีไว

ใหบริการแก นักเรียน 

เยาวชน ชุมชน ประชาชน

ในเขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล

ไดแก ตําบลนาเชือก ตําบล

เขาพระนอน ตําบลบัวบาน

 ตําบลเวอ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

113 จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจงเพื่อ

ใชในกิจกรรม งานบุญ 

ประเพณีตางๆ ของโรงเรียน

รวมกับชุมชน

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง

กลางแจงสําหรับใชใน

กิจกรรมงานบุญประเพณี

ตางๆที่โรงเรียน ชุมชน 

ประชาชน จัดขึ้น

ซื้อเครื่องเสียงกลางแจงจํานวน 1

 ชุด

        200,000         200,000         200,000 จํานวนชุดเครื่อง

เสียงกลางแจง

โรงเรียนมีเครื่องเสียง

กลางแจงไวใหบริการแก 

นักเรียน เยาวชน ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบลไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน 

ตําบลเวอ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

114 จัดหาครุภัณฑ การเรียนการ

สอนโรงเรียนหนองหางพิทยา

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ไดมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตอการเรียนในหองจัดการ

เรียนรูของโรงเรียน  2. 

เพื่อปรับปรุงหองเรียนให

เปนหองจัดการเรียนรูที่มี

ความพรอมในการจัด

กิจกรรม

 โตะครู พรอมเกาอื้ ในหองเรียน 

จํานวน 12 ชุด/ โตะครู พรอม

เกาอี้ ในหองพักครู จํานวน 10 ชุด

 /       โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ 

จํานวน 12 หองๆ ละ40 ตัว รวม 

480 ชุด

696,600 696,600 696,600 รอยละของ

นักเรียนทุกคนได

เรียนรูโดยใข

หองเรียนที่มี

คุณภาพ

นักรียนจะไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวกตอการจัด

กิจกรรมการเรียนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามทั้งเปาหมายไว

โรงเรียน

หนองหาง

พิทยา

ป 2560  รวมจํานวน 114 โครงการ 79,806,600

ป 2561  รวมจํานวน 106 โครงการ 67,756,600

ป 2562  รวมจํานวน 105 โครงการ 66,895,400



ยุทธ 4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา - 145

แบบ ผ01

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

เพื่อใหสถานศึกษามีการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทองถิ่นที่

สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ 

จํานวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 20,000

 บาท หลักสูตรทุกกลุมสาระการ

เรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ และ 1 

กิจกรรมไดรับการปรับปรุง

        240,000          20,000          20,000 จํานวน

โรงเรียนที่มี

การปรับปรุง

หลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษาที่มี

คุณภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์

แกผูเรียน

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานโรงเรียนตนแบบและงาน

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

เพื่ออบรมศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

จัดอบรมและศึกษาดูงาน        

จํานวน 1 ครั้งตอป

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการตป

ครู บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพตามโอกาสอันควร

โรงเรียน

เนินยาง

ประชา

สามัคคี

4 โครงการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนทั้งประกันภายใน

และภายนอก

เพื่อรองรับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอก

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดง

มูลวิทยาคม  จํานวน 600 คน

50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

โรงเรียนผานการประเมิน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งประเมิน

ภายในและภายนอก

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

5 โครงการปรับปรุงระบบงาน

วัดผลประเมินผล

เพื่อปรับปรุงการจัดทําระบบ

ซอฟแวรในการทํา ปพ.

ระบบการทํา ปพ.ระบบซอฟแวร 

จํานวน 1 ระบบ

50,000 50,000 50,000 จํานวนระบบ

ซอฟแวร

มีระบบซอบแวรในการทํา

 ปพ.

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

6 โครงการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น

เพื่อจัดทําหลักสูตรทองถิ่นให

ตรงตามความตองการของ

ผูเรียนและชุมชน

หลักสุตรทองถิ่นครบทุกกลุมสาระ

การเรียนรู จํานวน 9 กลุมสาระ

100,000 100,000 100,000  จํานวน

หลักสูตรทองถิ่น

โรงเรียนจัดการศึกษาได

ตรงตามความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน

โรงเรียนลํา

ปาว

วิทยาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร

1.เพื่อจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 2.เพื่อประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาในปที่ผาน

มา 3. เพื่อพัฒนาการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสุตรทองถิ่นครบทุกกลุมสาระ

การเรียนรู จํานวน 9 กลุมสาระ

          20,000          20,000          20,000  จํานวน

หลักสูตรทองถิ่น

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีการพัฒนา

มาใชทุกปการศึกษา

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

8 โครงการสํารวจความพึง

พอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

1.เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

2.เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบปญหาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนรวมกัน

ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด

การศึกษา จํานวน  200 คน

20,000 20,000 20,000  รอยละความ

พอใจของผูมี

สวนเกี่ยวของ

ในการจัด

การศึกษา

1.ผูมีสวนเกี่ยวของ

รับทราบปญหา การ

จัดการศึกษา

2.สถานศึกษาไดรับ

คําแนะนําจากผูมีสวน

เกี่ยวของ

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

9 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

บุคลากรครู และการบริหารงาน

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาผานเกณฑการ

ประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกมาตรฐาน จํานวน 1 

แหง

          40,000          40,000          40,000  จํานวน

โรงเรียนที่ผาน

การประเมิน

สถานศึกษาผานเกณฑ

การประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทุก

มาตรฐานอยูในระดับ ดี

มาก

โรงเรียนนา

เชือก

วิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 9 โครงการ       420,000

ป 2561  รวมจํานวน 9 โครงการ      420,000

ป 2562  รวมจํานวน 9 โครงการ      420,000
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แบบ ผ01

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.4  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน

เพื�อพัฒนาการ
เรียนรู้และการ
ติดต่อสื�อสารด้วย
ภาษาจีนของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบัว
ขาว  จํานวน 500 คน

        100,000        100,000         100,000 จํานวน
นักเรียน
ที�มีการ
เพิ�ม
ทักษะ
ทาง
ภาษาจีน

นักเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารภาษาจีนมากขึ้น

โรงเรียนบัว

ขาว

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดหา จัดจางครูชาวตางชาติ จางครูชาวตางชาติ 1 คน         250,000        250,000         250,000 จํานวนครู

ตางชาติ

นักเรียนมีทักษะการ

เรียนรูดานภาษาอังกฤษดี

ขึ้น

โรงเรียน

คลองขามฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาจีนดานการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ

ติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนของ

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยา

คาร จํานวน  300 คน

        100,000        100,000         100,000 จํานวน

นักเรียนที่ฝก

ทักษะทางดาน

ภาษาจีน

นักเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารภาษาจีนมากขึ้น

โรงเรียน

คลองขามฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนดานภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ

ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนคลองขาม   

วิทยาคาร จํานวน  300 คน

        100,000        100,000         100,000 จํานวน

นักเรียนที่ฝก

ทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษ

นักเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษมาก

ขึ้น

โรงเรียน

คลองขามฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาจีน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ

ติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนของ

นักเรียน

จางครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

 1 คน

        140,000        140,000         140,000 จํานวนครูที่จาง นักเรียนเขาใจภาษา

วัฒนธรรมจีน และ

สามารถใชภาษาจีนใน

การติดตอสื่อสารได

โรงเรียน

คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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4.4  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ

ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน

จางครูชาวตางชาติ 1 คน         250,000        250,000         250,000 จํานวนครูที่จัด

จาง

นักเรียนสามารถสนทนา

ภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางชาติไดดีขึ้น

โรงเรียน

คลองขาม

7 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ (ครูอาเซียน)

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

นักเรียนทุกคนสามารถใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได

นักเรียนโรงเรียนทราบยมูล   

พิทยาคม  จํานวน  100 คน

        250,000        250,000         250,000 จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

นักเรียนมีพัฒนาการดาน

ภาษาอังกฤษ   รอยละ 80

 ขึ้นไป สามารถใชภาษา 

อังกฤษในการสื่อสารได

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

8 พัฒนาทักษะภาษาจีน (ครู

จีน)

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น 

สามารถใชภาษาจีนในการ  

สื่อสารได

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน

จํานวน 1 ครั้งตอป

        140,000        140,000         140,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

นักเรียนมีพัฒนาการดาน

ภาษาจีน   รอยละ 80 ขึ้น

ไป และสามารถใช

ภาษาจีนในการสื่อสารได

โรงเรียน

ทรายมูล

พิทยาคม

9 พัฒนาศักยภาพภาษาจีน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน

ครูภาษาจีน จํานวน 1 คน 140,000 140,000 140,000 จํานวนครูจีนที่

ไดรับการจาง

สอน

นักเรียนจํานวน 500 คน 

มีความรูดานภาษาจีน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน

ครูภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 250,000 250,000 250,000 จํานวนครู

ภาษาอังกฤษที่

ไดรับ

นักเรียนจํานวน 500 คน 

มีความรูดานภาษาอังกฤษ

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

11 โครงการภาษาอาเซียนนารู เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูภาษา

ตาง ๆ ที่ใชในกลุมประเทศ

อาเซียน

จัดกิจกรรมเขาคายเรียนรูภาษา

ตาง ๆ ที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน

 จํานวน ท1 ครั้งตอป

100,000 100,000 100,000 จํานวน

กิจกรรมที่จัด

นักเรียนสามารถนํา

ความรูดานภาษาไปใช

ติดตอสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาจีน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาจีนกับสถาบันขงจื้อ

จางครูสอนภาษาจีน จํานวน 1 คน 140,000 140,000 140,000 จํานวนครูที่จาง นักเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม ไดรับพัฒนา

ภาษาจีน

โรงเรียน

นาเชือก

วิทยาคม
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4.4  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ

เพื่อเปนคาใชจายในการจางครู

ชาวตางชาติสอนภาษาอังกฤษ

ครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษ 

จํานวน 1 คน

250,000        250,000       250,000        จํานวนครูที่จาง นักเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม ไดรับพัฒนา

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

นาเชือก

วิทยาคม

14 โครงการเขาคายภาษาสู

อาเซียน

1. เพื่อพัฒนาและเตรียมความ

พรอมผูเรียน

2. เพื่อการสื่อสารพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง

นักเรียนที่ไดเรียนรูภาษา ตาง ๆ ที่

ใชในกลุมอาเซียน จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนสามารถนํา

ความรูดานภาษาไปใช

ติดตอสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน

โรงเรียน

นาเชือก

วิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 14 โครงการ    2,310,000

ป 2561  รวมจํานวน 14 โครงการ    2,310,000

ป 2562  รวมจํานวน 14 โครงการ    2,310,000



ยุทธ 4.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ - 150

แบบ ผ01

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

1 โครงการฝกอบรม

คอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมทักษะความรูดาน

คอมพิวเตอรใหกับนักเรียน และ

เยาวชนในเขตพื้นที่ ตําบลนา

เชือก ตําบลเขาพระนอน ตําบล

บัวบาน ตําบลเวอ

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาคม

 และเยาวชนในเขตพื้นที่ 4 ตําบล

 จํานวน 300 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนและเยาวชนในเขต

พื้นที่กลุมเปาหมายมีทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร

โรงเรียนนา

เชือกพิทยา

คม

ป 2560  รวมจํานวน 1 โครงการ 100,000

ป 2561  รวมจํานวน 1 โครงการ 100,000

ป 2562  รวมจํานวน 1 โครงการ 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



 ยุทธ 4.6 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุฯ - 151

แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.6 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ผูประกอบการโรงแรม/รีสอรท   

ผูคาน้ํามัน   จํานวน   1,500  แหง

        100,000         100,000         100,000 จํานวน

ผูประกอบการ

ภาษีจากการจัดเก็บรายได

ของ อบจ. เพิ่มขึ้น   

ผูประกอบการ/ผูคาเกิด

ความพึงพอใจและใหความ

รวมมือในการเสียภาษี

กองพัสดุฯ

2 โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ใหกับลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

อบจ.กาฬสินธุ จํานวน 300 คน

300,000        300,000        300,000        จํานวน

ลูกจางประจํา

และพนักงาน

จาง อบจ.

กาฬสินธุ ที่เขา

รวมโครงการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุมีความรูความ

เขาใจในการปฏิบติงาน

ภายใตกรอบของระเบียบ

และขอกฎหมายที่กําหนด 

และสามารถนําความรูมา

พัฒนาองคกรได

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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3 โครงการเพิ่มประสิทธภาพในการ

ปฏิบัติราชการใหแกขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง

ตามภารกิจ มีความรู ความ

เขาใจในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบัญ พ.ศ.2526 และมี

ความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของ     "งานธรุการ"

ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/

ขาราชการปฏิบัติการ/ขาราชการ

ชํานาญงาน/พนักงานจางตามภารกิจ

 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  250 คน

          70,000 จํานวน

ขาราชการและ

พนักงานจางที่

เขารวมโครงการ

ขาราชการ พนักงานจาง

ตามภารกิจ มีความรู ความ

เขาใจในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบัญ พ.ศ.2526 และมี

ความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของ     

"งานธรุการ"

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาองคกร 5ส เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

ประสิทธิภาพใน บริเวณ

สํานักงานใหตอเนื่องและดียิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมพัฒนาองคกร 5 ส 

สําหรับขาราชการ พนักงานจางตาม

ภารกิจของ อบจ.กาฬสินธุ  จํานวน 

200 คน

        100,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม 5 ส

ประชาชนผูมาติดตอขอรับ

บริการเกิดความพึงพอใจ 

และเจาหนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพใหบริการดวย

ความสะดวก รวดเร็ว

สํานักปลัด

5 โครงการฝกอบรมชุดการเรียนรู

ดวยตนเองหลักสูตร ก.พ.

เพื่อใหขาราชการ/บุคลากร/

ลูกจาง มีความรูและทักษะใน

การปฏิบัตงานและใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

ชุดการเรียนรูดวยตนเองหลักสูตร 

ก.พ.จํานวน 30 ชุด ราคาชุดละ    

900 บาท

          27,000 จํานวนชุดการ

เรียนรูที่ไดรับ

ขาราชการ/บุคลากร/

ลูกจาง อบจ.กาฬสินธุ มี

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัตงานและใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

สํานักปลัด
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4.6 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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6 โครงการฝกอบรมเพื่มความรู

เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการขาราชการ

เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับ

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ขาราชการ อบจ.กาฬสินธุ

ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/

ขาราชการปฏิบัติการ/ขาราชการ

ชํานาญงาน/พนักงานจางตามภารกิจ

 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน  250 คน

100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ขาราชการ/บุคลากร/

ลูกจาง อบจ.กาฬสินธุ มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สิทธิประโยชนและ

สวัสดิการเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการของผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดอบรมครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา  จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูบริหาร

 ครู และ

บุคลากร

ทางการศึกษาที่

เขารับการอบรม

ครูไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ

โรงเรียน บัวขาว

8 โครงการพัฒนาขาราชการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ครูเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานจํานวน  266 คน

          60,000           60,000           60,000 จํานวนครูที่เขา

อบรมสัมมนา

ครูมีการพัฒนาดานการ

สอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์แก

นักเรียน

โรงเรียนคลอง

ขามฯ

9 โครงการพัฒนาครูดานการจัดการ

เรียนและการวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน  

คลองขามวิทยาคาร  จํานวน 19 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนครู      

ที่เขาอบรม

ครูมีการพัฒนาดานการ

สอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์แก

นักเรียน

โรงเรียนคลอง

ขามฯ

10 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

ภายในโรงเรียน

เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการของผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน  

คลองขามวิทยาคาร  จํานวน 19 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูบริหาร

 ครู และ

บุคลากร

ทางการศึกษาที่

เขารับการอบรม

ครูไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนคลอง

ขาม

11 โครงการพัฒนาบุคลากรดานทักษะ

การสอนคิด

เพื่อสงเสริมบุคลากรดานทักษะ

การคิด

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน  

คลองขามวิทยาคาร  จํานวน 19 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูบริหาร

 ครู และ

บุคลากร

ทางการศึกษาที่

เขารับการอบรม

ครูไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนคลอง

ขาม
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12 โครงการพัฒนาวิชาชีพและ

จรรยาบรรณครู

เพื่อนําบุคลกรไปศึกษาดูงาน

ดานวิชาการเพื่อนํามาพัฒนา

องคกรตอไป

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร จํานวน

 19 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนครูที่ได

ไปศึกษาดูงาน

องคกรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โรงเรียนคลอง

ขาม

13 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่ออบรมการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและอบรม

การเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินภายนอก รอบ 4

ครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยาง

ประชาสามัคคีจํานวน  31 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนครูและ

บุคลากรที่

ไดรับการอบรม

ครู บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพตามโอกาสอันควร

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

14 อบรมการจัดการเรียนการสอน

แบบสะเต็มศึกษา (STEM 

Education)

เพื่ออบรมการจัดการเรียนการ

สอนแบบสะเต็มศึกษา นํามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

สูงขึ้น

ครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยาง

ประชาสามัคคีจํานวน  31 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนครู 

บุคลากร

ทางการศึกษา

ทุกคนเขารวม

โครงการ

ครู บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพตามโอกาสอันควร

 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

15 โครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ไปราชการ)

เพื่อใหครูไดรับการสัมมนาเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง ครูได

แลกเปลี่ยนประสบการณการ

ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู  

ความสามารถ  มีทักษะการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม  จํานวน  13 คน

139,000 139,000 139,000 จํานวนครูที่ไป

ราชการ

สามารถนําความรู  

ความสามารถ  ทักษะการ

ปฏิบัติงานมาใชใหเกิด

ประโยชนตอองคกร

โรงเรียนทราย

มูลพิทยาคม
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16 พัฒนาบุคลกรและคณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ (ศึกษาดูงาน อบรม)

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดแสวงหาความรูและ

เทคนิควิธีการใหม ๆ นําสิ่งที่

ไดรับจากการศึกษาดูงานมา

ปรับปรุงพัฒนาตนเองและ

หนวยงาน

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม  จํานวน  13 คน

100,000 100,000 100,000  จํานวน

บุคลากรครู

และ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาในวิชาชีพตาม

มาตรฐานกําหนด นําผล

จากการไปศึกษาดูงานมา

พัฒนาตนเองและหนวยงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนทราย

มูลพิทยาคม

17 โครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

สําหรับครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ขาราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

ไดรับการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนหนอง

ชุมแสงวิทยาคม

18 โครงการพัฒนาครู เพื่อใหขวัญและกําลังใจครูและ

บุคลากรทุกคน

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดง

มูลวิทยาคม  จํานวน  31 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนงครู

และบุคลากร

ทางการศึกษาที่

ไดรับการพัฒนา

ครูและบุคลากรมีขวัญและ

กําลังใจเพิ่มขึ้น

โรงเรียนดงมูล

วิทยาคม

19 โครงการพัฒนาการสอนและวิจัย

ของครูโรงเรียนลําปาววิทยาคม

1. เพื่อพัฒนาการสอนของครู

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เพื่อ

พัฒนาครูในดานความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัย

ครูโรงเรียนลําปาววิทยาคม      

จํานวน 38 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวนครูที่มี

ผลงานวิจัย

ครูไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาการสอนใหมี

ประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนลําปาว

วิทยาคม

20 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 (ไปราชการ)

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูมี

โอกาสเขารับการอบรมดาน

ตาง ๆ

ครู จํานวน 12 คน             

พนักงานจาง 2 คน 

ครูชวยสอน 4 คน

นักการ 2 คน

36,000 36,000 36,000 จํานวนบุคลากร

ไดรับการ

อบรมพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรครูรอยละ  83  

นําความรูที่ไปอบรมมา

พัฒนาและปรับปรุง

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.6 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

21 โครงการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับบุคลากรทางการศึกษาใน

การปฏิบัติ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จํานวน  

12 คน

30,000 30,000 30,000 จํานวน

บุคลากรมีขวัญ

และกําลังใจ

เพิ่มมากขึ้น

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคมมีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

22 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูมี

โอกาสเขารับการอบรมดาน

ตาง ๆ

จํานวนบุคลากรครูเขารับการอบรม

และนําความรูดาน ตาง ๆ มาพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนรูตามโอกาสอันควร จํานวน  12

 คน

200,000 200,000 200,000 บุคลากรไดรับ

การอบรม

พัฒนา

ศักยภาพตาม

โอกาส

บุคลากรครูรอยละ  83  

นําความรูที่ไปอบรมมา

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนรู

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

23 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ดานการจัดทําแผนพัฒนาของ

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ

ดานการเงิน การบัญชี ดานการพัสดุ

 และการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานในปที่ผานมา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ ทั้ง 

12 โรงเรียน

200,000 200,000 200,000 จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมโครงการ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

กาฬสินธุ มีความรู ดาน

การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา/การเงิน/การ

บัญชี และการพัสดุ ที่มี

ประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

ป 2560  รวมจํานวน 23 โครงการ 2,462,000

ป 2561  รวมจํานวน 19 โครงการ 2,165,000

ป 2562  รวมจํานวน 19 โครงการ 2,165,000
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

จัดกิจกรรม 10 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

1.1  โตะทํางานขาราชการ   ระดับ 3-

 5 จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

3,500 3,500 3,500           จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

กองสงเสริมฯ

1.2  เกาอี้ทํางานขาราชการ ระดับ  

3- 5 จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

2,000           2,000           2,000           

1.3  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว ๆ

 ละ  2,000 บาท

8,000           8,000           8,000           

1.4 คอมพิวเตอรเพื่อใชปฏิบัติงาน 

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

32,000 บาท

32,000          32,000          32,000         

1.5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1

 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท

5,500           5,500           5,500           

1.6 เครื่องพิมพชนิด Color Inkjet 

จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 6,790 บาท

6,790           6,790           6,790           

1.7 เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว 

ราคาตัวละ 2,000 บาท

8,000           8,000           8,000           

1.8  ตูเก็บเอกสาร   แบบตูเหล็ก

ประตูบานเลื่อนกระจก 2 ชอง 2 ชั้น 

จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 2,000 บาท

4,000           4,000           4,000           

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

1 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ราชการและทดแทน

ของเดิมที่เสื่อมสภาพจาก

การใชงาน

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1.9  เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 12 

เครื่อง ๆ ละ 65,000 บาท

780,000        780,000        780,000        

1.10  ชุดโตะรับรองแขก จํานวน 1 

ชุด ราคาชุดละ 9,500 บาท

9,500           9,500           9,500           

2 โครงการซอมแซมปรับปรุง

สิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการ ที่มาติดตอ

ราชการ ณ อบจ.กาฬสินธุ

เพื่ออํานวยความสะดวกให

คนพิการที่มาติดตอขอรับ

บริการ ใน อบจ.กาฬสินธื

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการ ผานมาตรฐาน จํานวน 5 

ประเภท

500,000        500,000        500,000        จํานวน

ประเภท

อํานวยความ

สะดวก

เพื่อใหผูพิการที่มาติดตอ

ราชการใน อบจ.กาฬสินธุ 

ไดรับความสะดวก

กองสงเสริมฯ

3 โครงการใชไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน(โซลาเซลล)

เพื่อใชผลิตไฟฟาสําหรับ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยใหเพียงพอเพื่อใชใน

การปฏิบติราชการกองสงเสริม

คุณภาพชีวิต จํานวน 1 แหง

      1,000,000       1,000,000      1,000,000 ผลิต

กระแสไฟฟาได

เพียงพอตอการ

ใชงาน

ลดการใชพลังงานไฟฟา

จากปกติ มาเปนการใช

พลังงานทดแทน

กองสงเสริมฯ

4 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองพัสดุและทรัพยสิน

          16,000           16,000          16,000 กองพัสดุ

และทรัพยสิน

          16,000

4.2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

46,000          46,000          46,000         

4.3 เกาอี้นั่งทํางานผูบริหาร แบบ

หนังสีดําปรับหมุนได มีโชคอัพมีพนัก

พิงแบนขาเหล็ก ขนาดความสูง 1.20 

ซม.กวาง 65 ซม.จํานวน 1 ตัว

4,500           4,500           4,500           

4.4  ตูเย็นขนาด 7 คิว จํานวน 1 ตู            9,400            9,400            9,400

4.5  โทรโขง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

155 มม. จํานวน 1 ตัว

2,500           2,500           2,500           

จัดกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรมดังนี้

4.1 เครื่องพิมพดีด จํานวน 1 เครื่อง 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559

 หนา 150 ขอ 5)

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ราชการและทดแทน

ของเดิมที่เสื่อมสภาพจาก

การใชงาน

การปฏิบัติงาน

ราชการมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

4.6  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 

VA จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ

3,200 บาท

          32,000           32,000          32,000 มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคาร/หองกองพัสดุและ

ทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงหองทํางานให

มีความเรียบรอยเหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน

 ปรับปรุงหองทํางานกองพัสดุและ

ทรัพยสิน ผนังกั้นหองพื้นที่กวาง 5x5 

เมตร รวม 25 ตารางเมตร จํานวน 1 

หอง

          30,000          30,000 จํานวนหอง

ทํางานกอง

พัสดุและ

ทรัพยสินไดรับ

การปรับปรุง

หองทํางานมีความสวยงาม 

เรียบรอยเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน

กองพัสดุ

และทรัพยสิน

6 โครงการพัฒนาระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

กองคลัง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ระบบบัญชีความพิวเตอร 

(e-laas) ของกองคลัง

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Fiber 

Optic) ความเร็ว 50/5 Mbps. ราคา 

3,500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน

          44,940           44,940          44,940 จํานวน

อินเตอรที่ไดรับ

บริการ

มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

เพื่อรองรับการใชงาน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

(e-laas)

7 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง

จัดกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรมดังนี้  

7.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

          44,000           44,000          44,000

7.2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด 

LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 3,300 บาท

           6,600            6,600            6,600

7.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท

           6,400            6,400            6,400

กองคลัง

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

7.4 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว 

ราคาตัวละ 2,000 บาท (ราคา

ทองตลาด)

          20,000

7.5 ตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็ก ประตู

บานเลื่อนกระจก 2 ชอง 2 ชั้น 

จํานวน 4 หลัง ราคาหลังละ 3,900

บาท

          15,600           15,600          15,600

จัดกิจกรรมจํานวร  3 กิจกรรม ดังนี้

8.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 

เครื่อง (จอขนาดไมนอยกวา        

18.5 นิ้ว)

          29,000

8.2 เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INKJET

 PRINTER) จํานวน 1 เครื่อง

           7,900

8.3 ตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง            6,000

9 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองกิจการสภาฯ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของกองกิจการสภาฯ

จัดกิจกรรมจํานวน 10 กิจกรรมดังนี้ 

 9.1 โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 

10 ชุดๆ ละ 6,800 บาท

           6,800 เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานมีความเปน

ระเบียบ เรียบรอย

9.2 เกาอี้นั่งหองประชุม สภา อบจ.

กาฬสินธุ จํานวน 30 ตัวๆ ละ 2,000

 บาท

          60,000

9.3 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 

แบบที่ 1 ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 

บาท

          60,000

8 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของหนวยตรวจสอบภายใน

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของหนวยตรวจสอบภายใน

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

กองกิจการ

สภาฯ

กองคลัง

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

9.4  ตูเก็บเอกสารแบบกระจก แบบ

เลื่อน 2 ชอง 2 ชั้น จํานวน 3 หลังๆ 

ละ 3,500 บาท

10,500          

9.5 ตูลําโพงเครื่องเสียง ขนาด 12 นิ้ว

 จํานวนตูๆ ละ 7,000 บาท

49,000          

9.6 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มี

ระบบฟอกอากาศ จํานวน 5 เครื่องๆ 

ละ 36,000 บาท

180,000        

9.7 ชุดมัลติมีเดีย ประจําหองประชุม

สภาฯ จํานวน 1 ชุด

500,000        

9.8 คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ

ประมวลผล จํานวน 4 เครื่องราคา

เครื่องละ 25,000 บาท

100,000        

9.9 ถังตมน้ํารอนไฟฟา ความจุ 22.5 

ลิตร ขนาด 30 ซม. จํานวน 2 ถัง 

ราคาถังละ 13,500 บาท

27,000          

10 โครงการปรับปรุงตอเติม

หองทํางานปกเพดานหอง

ทํางานทั้งสองขาง

เพื่อปรับทัศนียภาพใหเกิด

ความสวยงามเปนระเบียบ

ปรับปรุงตอเติมหองทํางานจํานวน   1

 หอง

          50,000 จํานวนหอง

ทํางานที่

ปรับปรุง

 การทํางานเกิดสะดวก 

รวดเร็ว มีความเปนระเบียบ

กองกิจการ

สภาฯ

11 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองแผนและงบประมาณ

เพื่อใชในการปฎิบัติงาน

ราชการและเพียงพอตอ

ภารกิจ

จัดกิจกรรมจํานวน  8 กิจกรรมดังนี้ 

11.1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 

(มีระบบฟอกอากศ) ขนาด 18,000 บี

ทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 

บาท

23,000          จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองแผน

และ

งบประมาณ

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานมีความเปน

ระเบียบ เรียบรอย

กองกิจการ

สภาฯ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

11.1 เครื่องพิมพดีด เปนระบบ 2 

ภาษา เนื้อหาที่พิมพไมนอยกวา 11 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

18,000          

11.2  เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 50 แผน

ตอวินาที จํานวน 1 เครื่อง

210,000        

11.3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี จํานวน 

1 เครื่อง

3,300           

11.4  เครื่องคอมพิวเตอร ขนาด

หนาจอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว แบบที่ 2

 จํานวน 1 เครื่อง

22,000          

11.5 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ

ธรรมดา สงเอกสารไดครั้ง 20 แผน 

จํานวน 1 เครื่อง

18,000          

11.6 คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

25,000          

11.7  เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 5 

ตัว ตัวละ 2,300 บาท (ราคาตาม

ทองถิ่น)

11,500          

11.8  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA (480Watts) คุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ICT ป 59 จํานวน  5 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท

15,500          จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองแผน

และ

งบประมาณ

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองแผน

และ

งบประมาณ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

12 โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่องการจัดทําบัญชี

ประสานแผนพัฒนาสามป 

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ (พ.ศ.2561 - 

2563) ประจําป 2560

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการและผูที่มีหนาที่

ในการจัดทําแผนพัฒนา 

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 มีความรูความเขาใจใน

การจัดทําแผนและ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ไดอยางถูกตอง และเปน

การลดขั้นตอนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2563) ของ 

อบจ.กาฬสินธุ

1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

หรือผูที่มีหนาที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ทั้ง 18 อําเภอ 

จํานวน 150 อปท.ทั่วทั้งจังหวัด

กาฬสินธุ แหงละ 1 คน รวม 150คน

2. ขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 20 คน

70,000          70,000          70,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เกิดความคลองตัวในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

และการประสานแผนของ 

อบจ.กาฬสินธุ เกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้น และ

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางถูกตองเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน

กองแผน

และ

งบประมาณ

จัดกิจกรรมจํานวน 11 กิจกรรมดังนี้ 

13.1 รถตู (ขนาด 12 ที่นั่ง) จํานวน 1

 คัน

1,200,000      

13.2 ตูเก็บเอกสาร ชนิดรางเลื่อน 

จํานวน 1 ตู

8,500           

13.3 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 

เครื่องๆ ละ 3,000 บาท รวมเปน 

12,000 บาท

12,000          

13.4 เครื่องทําลายเอกสาร แบบ

ทําลายครั้งละ 10 แผน  จํานวน 1 

เครื่อง

20,000          

กอง

การศึกษา

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

13 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของกองการศึกษาฯ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

13.5 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 

(มีระบบฟอกอากศ) ขนาด 30,000 บี

ทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 

บาท

74,000          จํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง

การศึกษา

13.6 เครื่องพิมพดีดไฟฟา เปนระบบ 

2 ภาษา เนื้อหาอที่การพิมพไมนอย

กวา 11 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

22,000          

13.7  โทรทัศนสี (LED TV) ขนาด 32

 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

13,000          

13.8 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 

จํานวน 2 หลัง

7,000           

13.9  ตูเก็บเอกสารบานเปดแบบทึบ 

จํานวน 2 หลัง

10,000          

13.10 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

25,000          

13.11  เครื่องคอมพิวเตอร ขนาด

หนาจอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว แบบที่ 2

 จํานวน 4 เครื่อง

88,000          

14 โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของสํานักปลัด

เพื่อใชในการปฎิบัติงาน

ราชการและเพียงพอตอ

ภารกิจ

จัดกิจกรรมจํานวน 11 กิจกรรมดังนี้

14.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู 

จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 57,000 บาท

342,000        จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

14.2 เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 

ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 5 แรงมา

 ขนาดเสนผาศูนยกลางลอประมาณ 

26 นิ้ว รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 

20 นิ้ว ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไม

นอยกวา 1.5 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 11,000 บาท

11,000          สํานักปลัด

14.3 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 

แบบที่ 1 ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว (คุณสมบัติตามมาตรฐาน ICT ป

59 ขอ 8) จํานวน 6 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 22,000 บาท

132,000        

14.4 เลนสกลองถายภาพ AF-S Dx 

ขนาด 10 - 24 mm. f/3.5-4.5G ED

 จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 31,900 

บาท

31,900          

14.5 โดรนถายภาพมุมสูง Extra 

Battery & Hardshell Backpack 

พรอมอุปกรณ จํานวน   1ชุด

50,000          

14.6 กลองวีดีโอแบบความคมชัดสูง 

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคาชุด

ละ 98,500 บาท

98,500          

14.7 โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

3,000 บาท

6,000           

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

14.8 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1

 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท

25,000          สํานักปลัด

14.9 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 12 

ตัว ๆละ 2,500 บาท

30,000          

14.10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค สําหรับการประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

21,000 บาท

21,000          

14.11  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA (480Watts) จํานวน 3 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท

9,300           

จัดกิจกรรมจํานวน 18 กิจกรรดังนี้

15.1  เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ชนิดอิงเจ็ท 

ขาวดําและสี สามารถพิมพ/สแกน/

ถายเอกสาร ความเร็วไมนอยกวา 22

หนาตอนาที (ขาว-ดํา) และ 22 หนา

ตอนาที (สี) มีระบบการเชื่อมตอระบบ

 LAN  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 7,000 บาท

7,000           

15.2  กลองระดับขนาดกําลังขยาย 

30 เทา พรอมอุปกรณ ประกอบ

ตาง ๆ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 34,000 

บาท

102,000        

15.3  ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก 

ขนาด 4 เมตร จํานวน 10 อัน ราคา

อันละ 3,000 บาท

30,000          

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ของสํานักปลัด

เพื่อใชในการปฎิบัติงาน

ราชการและเพียงพอตอ

ภารกิจ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

15 กองชาง

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

15.4  รถเกลี่ยดิน มอเตอรเกรดเดอร

 ขนาดไมนอยกวา 185 แรงมา หัก

เลี้ยวกลางลําตัว บังคับเลี้ยวแบบ Full

 Hydraulic Power Steerting ความ

ยาวชุดใบมีดไมนอยกวา 4 เมตร

พรอมอุปกรณมาตรฐานครบชุด 

จํานวน 1 คน ราคาคันละ 8,500,000

 บาท

8,500,000      

15.5  รถซอมบํารุงผิวทางลาดยาง 

ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ขนาดกําลังไมนอย

กวา 170 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี พรอมติดตั้ง

อุปกรณซอมบํารุง จํานวน 1 คัน 

ราคาคันละ 4,500,000 บาท

50,000          

15.6  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ  จํานวน 1 คัน

 ราคาคันละ 688,000 บาท

688,000        

15.7  ยางแอสฟลท 2,000,000      

15.8 หินคลุก 600,000        

15.9 หิน 3/8 นิ้ว 600,000        

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

กองชาง
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

15.10  เครื่องขุดเจาะบอบาดาล

เอนกประสงค เจาะได 2 ระบบ 

(แบบไฮดรอลิคหมุนตรง/แบบ

กระแทก) สามารถขุดเจาะได 100 

เมตร หรือ 328 ฟุด (ในชั้นดิน) 

พรอมสูบน้ําโคลนเครื่องอัดอากาศ/

ชุดขุดเจาะกระแทรกและอุปกรณ

ครบชุด จํานวน 1 คัน ราคา 

9,500,000 บาท

9,500,000      

15.11  ชุดกระแทกสําหรับเจาะชั้นหิน

(Down The Hole Hammer) 

จํานวน 2 ชุด ๆละ 270,000 บาท

540,000        

15.12   หัวเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 

4 1/2 นิ้ว จํานวน 2 หัว ๆ ละ 

50,000 บาท

90,000          

15.13  หัวเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 5

 1/2 นิ้ว จํานวน 2 หัวๆ ละ 45,000 

บาท

100,000        

15.14  หัวเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 8

 1/2 นิ้ว จํานวน 2 หัว ๆ ละ 50,000

 บาท

100,000        

15.15  กานเจาะบอน้ําบาดาล แบบ 

SEAMLESS STEEL PIPI ขนาด Ø 2 

 7/8 นิ้ว ยาว 20 ฟุต /กาน ๆ ละ 

14,000 บาท จํานวน 20 กาน

280,000        

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองชางจํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ
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4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

ที่ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

15.16 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 

36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 50,000 บาท

100,000        

15.17  เครื่องมือซอมบํารุง

เครื่องจักรกล จํานวน 1 ชุด

50,000          

15.18  เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขับ

ดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา

 150 แรงมา ขนาด  Ø 8นิ้วจํานวน 5

 เครื่อง ๆ ละ 600,000บาท

3,000,000      

16 กอสรางอาคารสํานักงาน 

(สถานที่ปฏิบัติงานของกอง

ชาง)

เพื่อกอสรางอาคาร

สํานักงานซึ่งเปนที่

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

กองชาง

จํานวน 1 หลัง 10,000,000    จํานวนอาคาร

สํานักงาน

เพื่อใหสถานที่การ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

กองชางอยูในพื้นที่เดียวกัน

กับศูนยเครื่องจักกล

กองชาง

17 กอสรางเสาธงบริเวณโรง

ซอมเครื่องจักรกลใหมพรอม

งานปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อแสดงถึงฐานที่ตั้งเปน

หนวยงานราชการและงาน

พิธีแสดงสัญลักษณของ

ความเปนไทยและเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศนให

สวยงามนาอยู

เสาธงสูง 12 เมตร พรอมฐานและ

งานภูมิทัศน

300,000        จํานวนเสาธง หนวยงานมีเสาธงเพื่อ

แสดงสัญลักษณความเปน

ไทย และมีภูมิทัศนที่

สวยงาม

กองชาง

ป 2560  รวมจํานวน 17 โครงการ 42,978,930

ป 2561  รวมจํานวน 10 โครงการ 2,707,230

ป 2562  รวมจํานวน 10 โครงการ 2,687,230

กองชางจํานวน

ครุภัณฑที่ไดรับ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพทําใหการ

ปฏิบัติงานเกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แบบ ผ01

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.8 สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาการเรียนรู

สูอาเซียน

เพื่อจัดประสบการณความรู

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

หองอาเซียน 1 หอง จัดมุม

อาเซียนตามมุมตาง ๆ ของ

อาคาร จัดซุมอาเซียนหนา

อาคารเรียน

80,000 80,000 80,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

นักเรียนมีความรู และ

เจตคติที่ดีตอกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน

โรงเรียน

คลองขาม

2 โครงการพัฒนาอาชีพของ

เยาวชน ชุมชนสูประชาคม

อาเซียน

เพื่อจัดกิจกรรมการสอนอาชีพ

เตรียมเขาสูอาเซียน

จัดการฝกอบรมอาชีพแก

นักเรียน จํานวน  200 คน

        100,000         100,000         100,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

นักเรียนมีความพรอม

ดานอาชีพที่จะเขาสู

อาเซียน

โรงเรียน

คลองขาม

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู

สูอาเซียน

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกลุม

ประเทศอาเซียน

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคาร

 จํานวน  500 คน

80,000 80,000 80,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

นักเรียนไดเรียนรูกลุม

ประเทศอาเซียน

โรงเรียนดง

มูลวิทยาคม

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู

สูประชาคมอาเซียน

1.เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานภาษา

อาเซียน 2.เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ใชภาษาไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม

ผูเรียนมีความรูดานภาษา

อาเซียนมากขึ้น /ผูเรียนสามารถ

ใชภาษาไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม

        180,000         180,000         180,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

ผูเรียนมีความรูดาน

ภาษาอาเซียนมากขึ้น /

ผูเรียนสามารถใชภาษา

ไดอยางถูกตอง

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

5 โครงการพัฒนาความ

รวมมือดานการศึกษากับ

ประเทศอาเซียน

เพื่อแลกเปลี่ยนผูเรียน

ศิลปวัฒนธรรมของแตละประเทศ

และเพื่อสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

นักเรียนโรงเรียนนาเชือก

วิทยาคม จํานวน  62 คน

        200,000         200,000         200,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

โรงเรียนมีพัฒนาความ

รวมมือดานการศึกษา

กับประเทศอาเซียน

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 
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4.8 สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

6 โครงการรักการอาน รักการ

เรียนรู สูประชาคมอาเซียน

1.เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ

รักการอาน รักการเรียนรู สู

ประชาคมอาเซียน 2.เพื่อสราง

ความตระหนักใหนักเรียนและ

เยาวชนในพื้นที่บริการเห็น

ความสําคัญของการอานและมี

นิสัยรักอาน

นักเรียนทุกคนและเยาวชนใน

เขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขาพระ

นอน ตําบลบัวบาน และตําบล

เวอ

        100,000         100,000         100,000 จํานวนพื้นที่เขต

บริการ

นักเรียนทุกคนและ

เยาวชนในเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ไดแก 

ตําบลนาเชือก ตําบลเขา

พระนอน ตําบลบัวบาน 

และตําบลเวอรักการอาน

 รักการเรียนรู

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 6 โครงการ 740,000

ป 2561  รวมจํานวน 6 โครงการ 740,000

ป 2562  รวมจํานวน 6 โครงการ 740,000



ยุทธ 4.9 สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ - 172

แบบ ผ01

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4.9 สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รวมกับชุมชน

เพื่อใหครู นักเรียน และชุมชนมีสวน

รวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ครู นักเรียน และประชาชนในเขต

ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 

จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน ครู 

และชุมชนมี

สวนรวมในการ

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณี

โรงเรียนบัวขาว

2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รวมกับชุมชน

เพื่อใหครู นักเรียน และชุมชนมีสวน

รวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ครู นักเรียน และประชาชนในเขต

ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 

จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน ครู 

และชุมชนมี

สวนรวมในการ

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณี

โรงเรียนคลอง

ขาม

3 สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม

ทองถิ่น

จํานวนนักเรียนโรงเรียนเนินยาง

ประชาสามัคคี  จํานวน  100 คน

        100,000         100,000         100,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน ครู 

บุคลากรไดเขา

รวมกิจกรรม

สืบสาน

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

โรงเรียนเนิน

ยางประชา

สามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 
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4.9 สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

4 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของพระพุทธศาสนาอัน

เปนศาสนาประจําชาติ

นักเรียนจํานวน 567 คน 5,000 5,000 5,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียนเห็น

คุณคาและ

ความสําคัญ

ของ

พระพุทธศาสนา

อันเปนศาสนา

ประจําชาติไทย

โรงเรียนดงมูล

วิทยาคม

5 โครงการ 5 ธันวามหาราช

และวันแมแหงชาติ

เพื่อใหนักเรียนแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและ

แสดงความกตัญู

นักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

จํานวน 600 คน

5,000 5,000 5,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

นักเรียน

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย

และแสดง

ความกตัญู

กตเวทีตอบิดา

มารดา

โรงเรียนดงมูล

วิทยาคม

6 จัดกิจกรรม TO BE NUMBER

 ONE

1. เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 2. เพื่อใหผูเรียนมีจิต

สาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน

นักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการ 

จํานวน 50 คน

100,000        100,000        100,000         จํานวนผูเรียน

ที่เขารวม

โครงการ

ผูเรียนมีจิต

สาธารณะใน

การบําเพ็ญ

ประโยชน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม

7 จิตอาสาพัฒนาลําปาว 1. เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายอาสา

พัฒนา 2. เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษ

สถาบันใหกับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนลําปาววิทยาคม 

จํานวน  348 คน

100,000        100,000        100,000         จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนเปนผูมี

จิตสาธารณะ

และไดรับการ

ปลูกฝง

จิตสํานึกรักษ

สถาบัน

โรงเรียนลํา

ปาววิทยาคม
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4.9 สงเสริมการปฏิบัติคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) KPI

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 

8 สงเสริมกิจกรรมวิชาการใน

วันสําคัญ

1.เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ

ของวันสําคัญตาง ๆ ของไทย 2.

เพื่อใหนักเรียนแสดงออกถึง

ความสําคัญของคนไทย 3.เพื่อจัด

กิจกรรมประกวดผลงานวิชาการใน

วันสําคัญตาง ๆ

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

จํานวน  100 คน

40,000         40,000          40,000           จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

มีความรูความ

เขาใจถึง

ความสําคัญ

ของการจัดงาน

ประเพณีทองถิ่น

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

9 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจถึง

ความสําคัญของการจัดงานประเพณี

ทองถิ่น

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

จํานวน  100 คน

20,000         20,000          20,000           จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

มีความรูความ

เขาใจถึง

ความสําคัญ

ของการจัดงาน

ประเพณีทองถิ่น

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

10 สงเสริมคานิยม 12 ประการ 

ของผูเรียน

1. เพื่อใหผูเรียนเขาคายอบรม

คุณธรรม

2. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

จํานวน  100 คน

25,000         25,000          25,000           จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมี

คุณธรรม

จริยธรรม

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

11 เสริมสรางประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

1. เพื่อปลูกฝงและสงเสริม

ประชาธิปไตย

2. เพื่อใหผูเรียนเคารพสิทธิของผูอื่น

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

จํานวน  100 คน

30,000         30,000          30,000           จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ผูเรียนมี

คุณธรรม

จริยธรรม

เคารพระบบ

ประชาธิปไตย

โรงเรียนนา

เชือกวิทยาคม

ป 2560  รวมจํานวน 11 โครงการ 625,000

ป 2561  รวมจํานวน 11 โครงการ 100,000

ป 2562  รวมจํานวน 11 โครงการ 625,000
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แบบ ผ01

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางถนน คสล.บานโคกน้ํา

เกลี้ยง  หมู 10  ตําบลโพนทอง 

ถึงบานหนาด ตําบลเหนือ  อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,000  ตารางเมตร ไหล

ทางเดินลูกรังผิวจราจรกวาง ขางละ 

0.50 เมตร  พิกัด จุดเริ่มตน N : 

16.467045 E : 103.5434   จุดสิ้นสุด 

N : 16.48155 E : 103.577995

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

2 กอสรางถนน คสล. จากบาน

หนองแสงจันทร หมู 6 ตําบลบึง

วิชัย- บานหนองมวง หมู 7  

ตําบลลําคลอง  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 2,600 

เมตร พิกัด 16" 31'3.7 " N,103 °

29'206 "E จุดสิ้นสุด 16°34'2.7" N 

103°27'23"

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. บานโนนทอง

 หมู 9   ตําบลขมิ้น ถึง บานโคก

นางาม หมู 10  ตําบลภูดิน 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 ระยะทาง 1,600  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

1.00  เมตร พิกัด 16.604380, 

103.564594 สิ้นสุด 16.604328 , 

103.567619

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ัอําเภอเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

*หมายเหตุ ในชองปงบประมาณที่มีวงเล็บและงบประมาณ คือ โครงการที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ.2559



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  176

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4 กอสรางถนน คสล.สายบานดง

สวาง  หมู 6,17 ตําบลหวยโพธิ์ 

อําเภอเมือง  - บานน้ําจั้น ตําบล

กมลาไสย อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 10,000 ตารางเมตร  พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 

48Q.35544.74E 1809960.11N

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

5 ปรับปรุงผิวจราจร  แบบแอส

ฟลสติกคอนกรีต  สายบานฝาย

แตก  หมู 3  ตําบลลําพาน  ถึง

บานทาไคร  หมู 7 ตําบลบึงวิชัย 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ระยะทาง  

1,300 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  6,500  

ตารางเมตร พิกัดเริ่มตน  ละติจูด  

ลองจิจูด  16.476127  N   

103.495426  E  สิ้นสุด ละติจูด  

ลองจิจูด16.485941  N103.492903  E

1,980,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

6 กอสรางถนนลูกรังสายบานกุดลาย

  หมู 8  ตําบลหนองกุง ถึงคุม

หนองขาม  บานหวยสีทน  หมู 6

 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  พรอมกับ

การกอสรางสะพาน คสล.ผิวจราจรกวาง

 7.00 เมตร  ความยาว 12 เมตร ทาง

เทาขางละ 1.00 เมตร

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล.  บานกลาง

หมื่น  หมู 1 ตําบลกลางหมื่น 

อําเภอเมือง  -บานนา ตําบลมวง

นา อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2,300 เมตร   หนา 0.15 เมตร จํานวน 

1 จุด พิกัดเริ่มตน N 16.4982 

E103.6393 พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.4785 

E103.632

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล.สายโรงฆาสัตว

 หมู 8 ตําบลนาจารย -บาน

หนองหัวชาง หมู 3  ตําบลกลาง

หมื่น  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 650  

เมตร หนา 0.15เมตร พิกัดเริ่มจน 

E353203 N1829639 สิ้นสุด 353855 

N 1829485

1,965,000      1,965,000     1,965,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

9 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

ลาม  หมู 3 ถึง บานโคกกวาง หมู

 7 เทศบาลตําบลไผ -บานขมิ้น 

หมู 1 เทศบาลตําบลขมิ้น อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 718 

เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

3,590 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.00-0.50 เมตร

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

10 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

มวง หมู 10 ตําบลลําคลอง -  

บานหนองทุม หมู 1  ตําบลบึง

วิชัย อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 500 

เมตรจุดเริ่มตน 6.74380,103,446450 

 จุดสิ้นสุด 16.565125,103,444304

600,000        600,000        600,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

11 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

เชียงเครือ หมู 1  ตําบลเชียงเครือ

 อําเภอเมือง  - บานกุดครอง หมู

 4  ตําบลดอนจาน  อําเภอดอน

จาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 650 

เมตร หนา 0.15 เมตร ละติจูด 16° 26" 

26.14"  ลองจิจูด  103° 37' 21.42" 

จุดสิ้นสุดโครงการ  16° 26" 19.71"  

ลองจิจูด 103° 37" 44.60"

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

12 ขยายไหลทางผิวจราจรลูกรัง  

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

4R-LMCบานไผทอง  หมู 15  

ตําบลหลุบ    ถึงบานกกกอก  หมู

 11  ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 

1,650 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.40812,103.52279 พิกัดสิ้นสุด 

16.42131, 103.52963

1,500,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

13 กอสรางถนน คสล.บานหนอง

สาหราย หมู 8 เทศบาลตําบล

เหนือ เชื่อมบานดงปอ  เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300 

เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอกวา 9,200 ตารางเมตร คา

พิกัด โซน 48Q เริ่มตนโครงการ 

UTM.344681,18119195 สิ้นสุด

โครงการ UTM.345656,1817884

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

14 ปรับปรุงขยายถนนดินลูกรัง หมู 4

  บานหนองบัว  ตําบลโพนทอง 

ถึงบานวังเกาะเหล็ก  ตําบลลํา

พาน และเชื่อมบอบําบัด เทศบาล

เมือง  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,000 เมตร  พิกัด จุดเริ่มตน N : 

16.488768 E:103.54981 จุดสิ้นสุด 

N:16.449139 E:103.503426

497,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล.จากบานลาด

สมบูรณ หมู 9  ตําบลบึงวิชัย - 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 227 

 ตําบลหนองกุง  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว  2,000

  เมตร พิกัด จุดเริ่มตน 16.500790 

N,103.506840E จุดสิ้นสุด 

16.509930N,103.519625E

2,000,000      1,500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

16 กอสรางถนน คสล.บานโคกใหญ 

หมู 6  ตําบลขมิ้น ถึงบานหวย

แสง หมู 9  ตําบลภูปอ  อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1,900  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ขางละ 1.00 เมตร เริ่มตน 16.604059 ,

 103.579256 สิ้นสุด 16.609826 , 

103.593318

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล.สายบานดอน

ปอแดง  หมู 12 ตําบลหวยโพธิ์  -

 บานดอนนาแก หมู 9 ตําบล 

หลุบ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 4,000 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 

48Q343295.55E 1811467.70N

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

18 กอสรางถนนลาดยางสายบานวัง

ยูง หมู 5 ตําบลลําพาน ถึง บาน

บึงวิชัย หมู 5   ตําบลบึงวิชัย 

อําเภอเมือง  

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร ระยะทาง 

 2,710  เมตร   ไหลทางกวางขางละ  

0.00 เมตร  พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  

16,260  ตารางเมตร พิกัดเริ่มตน  

ละติจูด  ลองจิจูด  16.49821  N  

103.46363  E  สิ้นสุด ละติจูด  

ลองจิจูด 16.50329  N   103.48264  E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

19 กอสรางถนน คสล. บานหนองหัว

ชาง หมู 3  ตําบลกลางหมื่น 

อําเภอเมือง  -บานดงเย็น  ตําบล

ดงพยุง  อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2,300 เมตร  หนา  0.15  เมตร จํานวน 

 1จุด พิกัดจุดเริ่มตน N 16.5367  E 

103.6442  พิกัดจุดสิ้นสุด  N 16.5447 

E 103.6569

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

20 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

กุงเหนือ หมู 4 ตําบลหนองกุง  

ถึงทางแยกบานโคกกวาง หมู 7 

ตําบลไผ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 645 

เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,225  

ตารางเมตร  พรอมลงไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50  เมตร พิกัดเริ่มตน N 

1827016  E 0343790 บริเวณพิกัด

สิ้นสุด N 1828410  E 0344006

1,995,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

21 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน  

สายบานสวาง หมู 1 ซอย 40 

ตําบลภูดิน อําเภอเมือง เชื่อมกับ 

ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง   อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

พิกัด  N 16 1410  E 103 3112

      1,407,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

22 ซอมเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ

แอสฟลติกคอนกรีต สายจากบาน

โนนสําราญ  หมู 1  ตําบลเหนือ 

เชื่อมบานหามแห  หมู 1  ตําบล

โพนทอง อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 กวาง 6.00 เมตร   ยาว 3,900 เมตร  

หนา 0.04 เมตร พิกัดโครงการ ละติจูด 

 16.41970 ลองติจุด 103.56038 

ละติจูด 16.44830 ลองติจุด 103.57065

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

23 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

ลาม  หมู 3 เทศบาลตําบลไผ ถึง

บานสะอาดสมศรี เทศบาลตําบล

ภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 718 เมตร 

หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  

3,590  ตารางเมตร ลงดินไหลทางขาว

ละ 0.00-0.50 เมตร

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

24 กอสรางถนนลาดยาง จากสะพาน

หวยคันฮุง  ถึงหนองมวง  สาย

บานหนองมวง หมู 10  ตําบลลํา

คลอง เชื่อมบานหนองทุม หมู 1 

 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 

เมตร  จุดเริ่มตน 

16.74380,103.446450  จุดสิ้นสุด 

16.565125,103.444304

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

25 ซอมสรางผิวทางลาดยางแบบ 

Asphaltic  Concrete  ถนน

เลียบคลองชลประทาน 4R-LMC 

บานไผทอง หมู 15  ตําบลหลุบ  

 ถึงบานกกกอก  หมู 11  ตําบล

เหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ระหวางทาง

 1,100  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

5,500  เมตร

1,000,000      1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

26 กอสรางถนน คสล.สายบานทุง

สวาง - ลําสระคลอง  จากซอยน้ํา

ทิพย เขตเทศบาลเมือง   ถึงบาน

ดอนยานาง   หมู 1  ตําบลดอน

สมบูรณ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง 

2,630 เมตร   พิกัดเริ่มตน  ละติจูด  

ลองจิจูด 16.435801  N  103.491482  

E  สิ้นสุด ละติจูด  ลองจิจูด  

16.435936    N  103.468802   E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

27 กอสรางถนนลูกรังบานโนนสงา  

หมู 3  ตําบลหนองกุง ถึงบาน

โคกกวาง  หมู 6  ตําบลไผ อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 465  

เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร

พรอมทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 

คสล.ขนาด 3.00x2.70  เมตร  ความยาว

 12 เมตร  จํานวน 1  แหง พิกัดเริ่มตน 

N 1826853  E 0343506 พิกัดสิ้นสุด N

 1827817  E 0343817

1,000,000      600,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

28 กอสรางถนนลูกรัง   บานหัวนาคํา

 หมู 4 (ขางสระอีสานเขียว ) 

ตําบลกลางหมื่น -  ทางหลวง

ชนบทบริเวณบอขยะ  ตําบลนา

จารย  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.8

 กิโลเมตร   หนา  0.20  เมตร จํานวน  

1จุด พิกัดจุดเริ่มตน N 16.54157 E 

103.65096  พิกัดจุดสิ้นสุด  N 

16.55207 E 103.65242

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

29 ซอมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบาน

ถิ่นพัฒนา หมู 3 ตําบลภูดิน  

เชื่อมกับ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

พิกัด  N 16 3712  E 103 3143

        800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

30 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดเพื่อ

การเกษตร สายบานแกงนาขาม  

หมู 5 ตําบลนาจารย  เชื่อมบาน

โจด หมู 7  ตําบลภูปอ อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตรหนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน E 

351807 N 1829709  สิ้นสุด E 

353881  N 1831387

1,900,000      1,900,000     1,900,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

31 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ดวย

แอสฟลตติกคอนกรีต สายบาน

เริงนาแก หมู 6 ถึงบานโคกกวาง 

 หมู 7 เทศบาลตําบลไผ  

เชื่อมตอบานขมิ้น  หมู 1 

เทศบาลตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,335 

เมตร หนา 0.04  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

  6,675  ตารางเมตร   พิกัดเริ่มตน 

16.3036,103.3306 สิ้นสุด 

16.3217,103.3313

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

32 กอสรางถนน คสล.สายบานแก

เปะ หมู 8 นารอง ตําบลเชียง

เครือ อําเภอเมือง - บานหนอง

นางกุม  หมู 7  ตําบลโคกสมบูรณ

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 650 

เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มโครงการ 

ละติจูด 16° 23" 31.72"  ลองจิจูด  

103° 38' 34.63" จุดสิ้นสุดโครงการ  

ละติจูด16°23" 17.66"  ลองจิจูด 103° 

38'2418"

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

33 กอสรางถนน คสล.สายบานคอน

เรียบ  หมู 1  ตําบลหลุบ   ถึง

บานโหมน  ตําบลหวยโพธิ์  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตรหนา 0.15  เมตร   ไหลทางลูกรัง

เฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.4049,103.5568 พิกัดสิ้นสุด 

16.4045,103.5639

2,000,000      579,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

34 กอสรางถนน คสล. สายรอบบาน

หนองแวงใต หมู 3 ตําบลขมิ้น 

ถึงบานหนองแวงเหนือ  หมู 5  

ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

1.00 เมตร  เริ่มตน 16.569114 ,

103.577260 สิ้นสุด 

16.575557,103.591281

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      2,000,000

(497,000)

36 กอสรางถนน คสล.ขางคลอง

ชลประทานสาย 3R 1LMC บาน

ทาลําดวน หมู 7  ตําบลหนองกุง 

ถึงบานหนองบัว  หมู 4  ตําบล

โพนทอง  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ยาว 1,193 

 เมตร หนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  3,579 

 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

1822551 E 0341593บริเวณพิกัดสิ้นสุด

 N 1821322 E0341544

1,997,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

37 กอสรางถนน คสล.  บานหวยตูม 

หมู 6  ตําบลกลางหมื่น - โรงแปง

มันเนชั่นแนล ตําบลนาจารย  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง 

3.850 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 

จํานวน 1 จุด คาพิกัด จุดเริ่มตน N 

16.5659 E 103.6999  พิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  N 16.5713 E 103.6638

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

38 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานโนนหัวเขื่อน  หมู 5  ตําบลภู

ดิน  เชื่อมกับบานโนนอุดม  

ตําบลหนองสอ  อําเภอเมือง 

(ถนนขางอางเก็บน้ําพระราชดําริ)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

พิกัด N 16 37.341’  E 103 30.214’

      1,706,000      1,706,000    1,706,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

35 กอสรางถนน คสล. ถนนสายบาน

กุดออ  หมู 4   ตําบลลําพาน ถึง

บานทาไคร  หมู 7  ตําบลบึงวิชัย 

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว   936   

เมตร  พิกัดเริ่มตน 16.487190   N 

103.484711  E สิ้นสุด   16.485692  

N 103.492912  E  

        808,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

39 กอสรางถนนลาดยางสายเลียบ

คลองสงน้ําชลประทาน LMC 

บานหนองสาหราย หมู 8 ตําบล

เหนือ เชื่อม บานหามแห หมู 1

ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตรพิกัด 16.43032 ลองจิจูด 

103.55990

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

40 กอสรางถนน คสล.  สายบานโคก

ลาม หมู 3 ตําบลไผ ถึงบานขมิ้น 

หมู 1 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 718 

เมตร หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

  3,590  ตารางเมตร ลงดินไหลทางขาง

ละ  0.00-0.50 เมตร

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

2,000,000      

(1,996,000)

42 กอสรางถนน คสล.  บานหลุบ  

หมู 7 บานคอนเรียบ  หมู 1, 11 

 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง    ถึง

บานกกกอก  หมูที่ 12 ตําบล

เหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  หนา 0.15  

เมตร ระยะทาง 2,950  เมตร  ไหลทาง

ลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  14,750.00   ลูกบาศก

เมตร  พิกัด 6.40546,103.52491 -

16.40816,103.54814

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง41 กอสรางถนน คสล.สายบานดงบัง

เกา  หมู 11 ตําบลหวยโพธิ์ 

อําเภอเมือง   -บานหัวขวา  หมู 

8,12  ตําบลหลักเมือง  อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.20 เมตรพิกัด 

UTM48Q32529.26 เมตร ตะวันออก  

1810885.86 เมตร เหนือ จุดสิ้นสุด  

พิกัด UTM451901.82 ตะวันออก 

180926.60

     1,400,000



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  185

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

43 กอสรางถนน คสล. ถนนสายบาน

ทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน  –

 ดอนฝาย เชื่อมตอถนนสาย กส 

1010 ถึง บานดอนยานาง  หมู  1

 ตําบลดอนสมบูรณ  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ระยะทาง

ยาว  2,910  เมตร  พิกัดเริ่มตน  

ละติจูด  ลองจิจูด 16.447090   N 

103.489356   E  สิ้นสุด ละติจูด 

ลองจิจูด 16.449578  E 103.465638 

 N

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

44 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน   

กรีตสายบานนาคอกควาย หมู 1 

ตําบลหนองกุง ถึงทางแยกบาน

โคกกวาง  หมู 7  ตําบลไผ  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร พรอมไหล

ทางกวางขางละ  0.50  เมตร  ความยาว

  650  เมตรบริเวณพิกัดเริ่มตน N 

1830845 E 0344661บริเวณพิกัดสิ้นสุด

 N1830154 E0344471

1,835,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

45 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน   

บานภูทอง หมู 14 ตําบลภูดิน  

เชื่อมกับ ตําบลหนองสอ อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

พิกัด  N 16 3952  E 103 2239

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

46 กอสรางถนน คสล.สายบานดอน

สวรรค หมู 8 เทศบาลตําบลไผ, 

บานหนองกุงเหนือ             

ตําบลหนองกุง ถึงบานขมิ้น  หมู 

1 เทศบาลตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 718 

เมตร หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

  3,590  ตารางเมตร ลงไหลทางขางละ 

 0.00-0.50 เมตร

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

47 กอสรางถนน  คสล.สาย บานโนน

สวรรค หมู 3   ตําบลภูปอ อําเภอ

เมือง  ถึง   บานโพนสวาง หมู 8 

 ตําบลนามะเขือ   อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 718 

เมตร หนา 0.15  เมตร  X : 351507 Y :

 183208

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

48 กอสรางถนน คสล.บานคอนเรียบ

 หมู 1, 11  ตําบลหลุบ   ถึงบาน

ดงสมบูรณ  หมู 18  ตําบลหวย

โพธิ์   อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

1. ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  หนา 

0.15  เมตร  ระยะทาง  1,000 เมตร  

ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ  0.20  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000  ตาราง

เมตร  2. ผิวจราจรกวาง 3.00  เมตร 

หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง 525 เมตร

  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20  เมตร 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,575  ตาราง

เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.40151,103.55291 พิกัดสิ้นสุด 

16.39054,103.55941

2,000,000      1,795,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

49 ซอมแซมถนน คสล.ดวยวัสดุ 

Cape Seal สายบานคําไผ หมู 2 

 ตําบลหนองกุง กับบานหนอง

แสงจันทร หมู 6  ตําบลบึงวิชัย 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  

1,250  เมตร

1,200,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

50 กอสรางถนนลูกรัง ถนนสายบาน

โคกนางาม หมู 10 ตําบลภูดิน 

อําเภอเมือง เชื่อมกับ ตําบลโนน

น้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ (ถนน

เลียบลําหวยบง)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

พิกัด  N 16 3923  E 103 3239

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

51 กอสรางถนน คสล. ชุมชนดงปอ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชื่อม

หนองสาหราย หมู 8 ตําบลเหนือ

 ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,024 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดโครงการ 

ละติจูด  16.43305 ลองติจุด 103.55781

      1,500,000      1,500,000    1,472,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

52 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

กวาง หมู 7 ตําบลไผ ถึงบานนา

คอกควาย เทศบาลตําบลขมิ้น 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 718 

เมตร หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

  3,590  ตารางเมตร ลงดินทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

53 กอสรางผิวทางลาดยางแบบแอส

ฟลทติกคอนกรีต  บานโคกกลาง 

 หมู 3  ตําบลหลุบ อําเภอเมือง -

บานปอแดง  ตําบลนาดี  อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.60  เมตร ระยะทาง

กอสราง  1.500  กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา  8,850  ตารางเมตร พิกัด

เริ่มตน 16.3880,103.4973 พิกัดสิ้นสุด

 16.3767,103.4914

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

54 กอสรางถนนลูกรังเรียบคลอง

ชลประทาน 1L-RMC จาก บาน

วังยูง หมู 5 ตําบลลําพาน  ถึงเขต

เทศบาลเมือง อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร ระยะทาง 

 8,000  เมตร พิกัดเริ่มตน  ละติจูด  

ลองจิจูด 16.49785   N  103.46344   

E  สิ้นสุด  ละติจูด  ลองจิจูด 16.44361  

N 103.49683   E

      1,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

55 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Cape Seal  สายบานคําไผ

 หมู 2  ตําบลหนองกุง  ถึงทาง

แยกบานบึงวิชัย  ตําบลบึงวิชัย  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตรพรอมไหลทาง Cape  Seal  กวาง

ขางละ  0.50  เมตร   บริเวณพิกัด

เริ่มตน N1825920E0342018บริเวณ

พิกัดสิ้นสุด N 1825352 E0341602

1,839,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

56 กอสรางถนน คสล. บานโนนหัว

เขื่อน หมู 5 ตําบลภูดิน  เชื่อมกับ

 บานโนนอุดม ตําบลหนองสอ 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0.00-1.00 เมตร พิกัด  N 16 37.092’ 

E 103 29.943’

        600,000         600,000      600,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(499,000)

58 กอสรางถนน คสล.บานชางอียอ  

 หมู 5  ตําบลหลุบ อําเภอเมือง   

  ถึงชุมชนสงเปลือย ตําบล

กาฬสินธุ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ตอนที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  360 เมตร 

ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  

ตอนที่ 2  ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

หนา0.15  เมตร  ระยะทาง 200 เมตร 

ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.10-0.20  

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.4039,103.5173 

พิกัดสิ้นสุด 16.4135,103.5114

2,000,000      1,570,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

57 กอสรางถนน คสล.เลียบคลอง

ชลประทาน 4R LMC บานกก

กอก หมู 11 ตําบลเหนือ เชื่อม

บานหามแห หมู 1 ตําบลโพนทอง

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดโครงการ 

ละติจูด  16.43009 ลองติจุด 103.54476

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

59 กอสรางถนนลาดยางชนิด Cape 

Seal  สายบานโนนสงา หมู 3  

ตําบลหนองกุง  กับบานหนอง

แสงจันทร หมู 6  ตําบลบึงวิชัย  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  พรอมไหล

ทาง กวางขางละ  0.50  เมตร  

ระยะทางทั้งสิ้น  1,000  เมตร บริเวณ

พิกัดเริ่มตน N 1828184 E0341577

บริเวณพิกัดสิ้นสุด N1827716 

E0340799

1,839,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

60 กอสรางถนน คสล. บานโนน

ศาลาหมู 13  ตําบลภูดิน  เชื่อม

กับ ตําบลหนองสอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    

พิกัด  N 16 3723  E 103 2914

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

61 กอสรางถนนลูกรังสายหนองแวง 

บานสะอาดใต หมู 4 ตําบลเหนือ 

เชื่อม คลองสงน้ําชลประทาน 

LMC บานเหลาคอ หมู 4 ตําบล

เชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดโครงการ ละติจูด  16.40818

 ลองติจุด 103.58230

      1,641,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

62 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานสวาง หมู 1 ตําบลภูดิน 

อําเภอเมือง เชื่อมกับ บานแจง

นคร ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

พิกัด  N 16 3836  E 103 312

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

63 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน

ถนนสายบาน โคกนางาม หมู 10 

ถนนขางวัดไชยาราม  ตําบลภูดิน

 อําเภอเมือง เชื่อมกับตําบลขมิ้น 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร    

พิกัด  N 16 3922  E 103 3240

        844,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      2,000,000

(497,000)

65 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนาด

 หมู 5 ตําบลเหนือ เชื่อม บาน

เชียงเครือ หมู 3 ตําบลเชียงเครือ

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาว 2,500 เมตร

      2,000,000         500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

66 กอสรางถนนลูกรังสายหนองแวง 

บานสะอาดใต หมู 3 ตําบลเหนือ 

เชื่อมคลองสงน้ําชลประทาน LMC

 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดโครงการละติจูด 16.40846 

ลองติจุด 103.58164

      2,000,000         500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

67 กอสรางถนนลาดยางสายสี่แยก

บานหนาด หมู 5 ตําบลเหนือ 

อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลมวงนา 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

3,000.00 เมตร พิกัดโครงการ ละติจูด  

16.44463 ลองติจุด 103.58242

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอยางตลาด

68 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน

เหลา หมู 5 ตําบลบัวบาน อําเภอ

ยางตลาด  – บานหนองทุม 

ตําบลบึงวิชัย  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร   ยาว 3,000

 เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.460 ,Lon. 

103.442 จุดสิ้นสุด Lat.16.533 , Lon 

103.457

3,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

64 กอสรางถนนลูกรัง บานหนาด หมู

 5 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง เชื่อม

 บานนาใหญ หมู 4 ตําบลมวงนา

 อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดโครงการ ละติจูด  16.44459

 ลองติจุด 103.58239

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      2,000,000

(1,497,000)

70 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

งาม หมู 6 ตําบลโนนสูง อําเภอ

ยางตลาด ถึงบาน คําปะโอ หมู 9

 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว

 650 เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัด 

312.219 ลองจิจูด 302.80

1,300,000      1,300,000     1,300,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

71 กอสรางถนน คสล.สายเชื่อม

ระหวางบานทางาม หมู 9 

ตําบลอุมเมา -  บานหัวงัว หมู 7  

 ตําบลหัวงัว    อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,750 

เมตร  หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน Lat. 

16.232, Lon 103.245    จุดสิ้นสุด  

Lat. 16.232, Lon 103.247

2,000,000      5,498,000     5,498,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

72 กอสรางถนนลาดยางสาย บาน

หวยเตยกลาง หมู 5 ตําบลเวอ    

เชื่อม บานนากุง หมู 8 ตําบลเขา

พระนอน  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,000  

เมตร  หนา 0.05 เมตร พิกัดเริ่มตน  N

 = 1633665 E = 10321615 สิ้นสุด N

 = 1633789  E = 10322100

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

69 กอสรางถนน คสล.สายบานอราม

มงคล  หมู 9  ตําบลยางตลาด  

เชื่อมบานดอนกลอย  หมู 6  

ตําบลหนองอิเฒา   อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  

2,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถม

ลูกรังไหลทางขางละ  0.50  เมตร  คิด

เปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  

11,500  ตารางเมตร  พิกัด  

16.386539  N  103.364392  E

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด  16.360089  

N   103.359946  E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

73 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

ชนิดแอสฟลติกคอนกรีต สาย

บานหนองบัวนาดี หมู 7 ตําบล

หนองตอกแปน อําเภอยางตลาด 

 ถึง  บานหนองเม็ก หมู 4  ตําบล

โคกสะอาด อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  หนา  0.15 เมตร   จุดเริ่มตน

Lat.16.175Lon103.244  จุดสิ้นสุด 

Lat.16.297 Lon 103.421

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

74 กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง

ตําบล สายบานนาเชือกใต  หมู 1

 ตําบลนาเชือก  บานนากุง หมู 8 

เทศบาลตําบลเขาพระนอน 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร จุดเริ่มตนlat : 16.3414 lon :  

130.2427 จุดสิ้นสุดเขตlat 

16.3422lon :  130.1334

1,900,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

75  กอสรางถนน คสล. บานลาดสระ

บัว หมู 3 ตําบล หัวงัว –บานทา

งาม ตําบลอุมเมา  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550 

เมตร หนา 0.15 เมตร ละติจูล 16.3634

 ลองจิจูล 103.4093

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

76 กอสรางถนนลาดยางบานยางคํา 

หมู 7, 12 ตําบลอิตื้อ เชื่อมบาน

โพนสิม หมู 14 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว

 2,000 เมตร ไหลทางผิวจราจรกวาง

ขางละ 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.419 ลองจิจูด

 103.2265

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

77 กอสรางถนนลาดยาง สายเลียบ

คลองชลประทาน บานปอแดง หมู

 1 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด  

ถึงบานโคกกลาง ตําบลหลุบ 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร  หนา 4 เซนติเมตร ชั้นพื้นทาง

แบบดินซีเมนต หนา 0.20 เมตร 

จุดเริ่มตน 16º 22' 26.34" จุดสิ้นสุด 

103º 29' 06.12"

      2,000,000      2,000,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  193

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

78 กอสรางถนนลาดยาง บานดอนขี 

หมู 5 ตําบลอิตื้อ ถึงบานหนอง

หัวชาง หมู5 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร ยาว 2,000 

เมตรหนา 0.15 เมตร พิกัด ละติจูด 

16.409 ลองจิจูด 103.237

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

79 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน

โนนนาค ตําบลบัวบาน ถึง  บาน

ดงเมือง  ตําบลลําพาน  อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.444 ,Lon. 

103.415 จุดสิ้นสุด Lat.16.454 , Lon 

103.451

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

80 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

เชียงสา หมู 9 , 16   ตําบลบัว

บาน – บานดอนยานาง ตําบล

ดอนสมบูรณ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.448 ,Lon. 

103.437 จุดสิ้นสุด Lat.16.442 , Lon 

103.444

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

81 กอสรางถนนลูกรังสายบานดอน

อุดม หมู  17 ผานบานโคกคํา หมู

 18 ผานบานเชียงสา หมู 9 

ตําบลบัวบาน – ตําบลลําพาน 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.464 ,Lon. 

103.403 จุดสิ้นสุด Lat.16.453 , Lon 

103.441

      1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

82 กอสรางถนนลูกรังสายเขื่อนลํา

ปาว ตําบลเขาพระนอน – บาน

แดง หมู 3 ตําบลบัวบาน อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.490 ,Lon. 

103.411 จุดสิ้นสุด Lat.16.480 , Lon 

103.424

        500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  194

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

83 กอสรางถนนลูกรังสายบานโพธิ์ชัย

 หมู 23  ตําบลบัวบาน – บานวัง

ฝงแดง ตําบลนาเชือก   อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,800 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.537 ,Lon. 

103.433 จุดสิ้นสุด Lat.16.557 , Lon 

103.439

      1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

84 กอสรางถนนลูกรังสายบานตูม หมู

 19 ตําบลบัวบาน – ตําบลเขา

พระนอน  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร จุดเริ่มตน Lat. 16.494 ,Lon. 

103.431 จุดสิ้นสุด Lat.16.517 , Lon 

103.422

      1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

85 กอสรางถนน คสล. สายชุมชน

บานปาแดง หมู 13  เทศบาล

ตําบลโคกศรี  เชื่อมตอ อบต.ดอน

สมบูรณ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว

 350 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล

ทางลูกรัง ผิวจราจรกวางขางละ 0.50 

เมตร ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร   ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอมไหลทางลูกรัง ผิวจราจรกวางขาง

ละ 0.50 เมตร  รวม ระยะทาง 2 ชวง 

ยาว 521 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 

คสล. รวมกันไมนอยกวา 2,955 ตาราง

เมตร  พิกัด 16˚ 25   04. 90˝N   

103˚24   55. 51˝E -16˚ 25   14. 57˝N

   103˚ 24   48. 80˝E

1,900,000      1,900,000     1,900,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

86 กอสรางถนน คสล. สายทุงนา

ทอง-บานโคกศรี หมู 5 ตําบลอุม

เมา  เชื่อม ตําบลดอนสมบูรณ 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,090 

เมตร  หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา  5,450 ตารางเมตร พิกัด 

16˚ 24   24.80˝N   103˚26   20.80˝E

 - 16˚ 24   52. 85˝N  103˚26   

39.94˝E

3,444,000      3,444,000     3,444,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

87 กอสราง ถนน คสล. สายโพนสวาง

 หมู11 ตําบลโนนสูง ถึง บาน

ดอนขี หมู5 ตําบลอิตื้อ อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว  650 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 308.898 

ลองจิจูด 310.652

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

88 กอสรางถนน คสล.สายบานทา

งาม ตําบลอุมเมา - บานโคกดอน

หัน ตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจร ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 

730 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา  4,380  ตารางเมตร 

พิกัด 16˚ 24   01. 06˝N   103˚25   58.

 27˝E - 16˚ 23   44. 78˝N   103˚25  

 23. 49˝E

2,400,000      2,400,000     2,400,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

89 กอสรางถนน คสล.  บานโคกศรี 

หมู 5 ตําบลโคกศรี เชื่อมตอ  

ตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร

 หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอย

กวา  480 ตารางเมตร พิกัด 16˚ 23   

58. 14˝N   103˚26   36. 51˝E - 16˚ 

23   58. 44˝N   103˚26   37. 83˝E

278,000        278,000        278,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

90 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

บานโนนสูงใต หมู 8  ตําบลโนน

สูง อําเภอยางตลาด ถึง  บานคํา

ปะโอ หมู 9 ตําบลกุดโดน อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ระยะทางยาว 5,000 เมตร หนา 0.20 

เมตร ผิวจราจรกวาง 8 เมตร พิกัด

310.283 ลองจิจูด 310.872

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

91 กอสรางถนน คสล.สายบานดง

นอย  หมู  4  ตําบลหนองอิเฒา  

ถึง  บานโคกสาย ตําบลหนอง

ตอกแปน  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  

2,337  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถม

ลูกรังไหลทางขางละ  0.50  เมตร  คิด

เปนพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  9,384 

 ตารางเมตร  -  จุดเริ่มตนโครงการ  

พิกัด  16.331779N  103.376927  E - 

 จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด  16.321252N

   103.394630E

      2,000,000      2,000,000      906,900 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

92 กอสรางถนน คสล.สายบาน

หนองอิเฒา  หมู  2  ตําบล

หนองอิเฒา  ถึง  บานหนองกุง  

ตําบลหัวงัว  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  590 

 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถมลูกรังไหล

ทางขางละ  0.50  เมตร  คิดเปนพื้นที่

เทคอนกรีตไมนอยกวา  2,950  ตาราง

เมตร  -  จุดเริ่มตนโครงการ  พิกัด  

16.347193N  103.404157 E -  

จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด  16.345906 N

   103.408639E

      1,666,750 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

93 กอสรางถนน คสล. บานโนนสูงใต

 หมู 8  ตําบลโนนสูง อําเภอยาง

ตลาด ถึง บานคําเหมือดแกว หมู

2,9 ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว

 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัด 

310.216  ลองจิจูด 309.201

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  197

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

94 กอสรางถนนลาดยาง บานดอนขี 

หมู 5 ตําบลอิตื้อ ถึงบานหนองไผ

 หมู 3 ตําบลโนนสูง อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตรหนา 0.07 เมตร พิกัด 16.448 

ลองจิจูด 103.216

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

95 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 บานหนองจาน หมู 1 ตําบลโนน

สูง อําเภอยางตลาด  ถึง บานคํา

มะโฮ หมู 7 ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาง 3,000 

เมตร  หนา 0.20 เมตร พิกัด 182.349 

ลองจิจูด 306.859 พิกัด 182.349 

ลองจิจูด 306.859

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(398,000)

97 กอสรางถนน คสล. สายบานดอน

เงิน หมู 4 ตําบลโนนสูง อําเภอ

ยางตลาด ถึง บานคํามะโฮ หมู 7

 ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 2000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัด 307.183 

ลองจิจูด 307.099

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

98 กอสรางถนน คสล. สายบานดอน

ลําดวน หนองแวงบอแกว 

ตําบลอิตื้อ ถึง บานโนนสูง หมู 7 

ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.478 

ลองจิจูด 103.3251

3,000,000      3,000,000     3,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง96 กอสรางถนน คสล. บานโนนสูง 

หมู5 สํานักสงฆหนองจิก ตําบล

โนนสูง  ถึง บานดอนขี หมู 5 

ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,666 เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัด 

310.558  ลองจิจูด 310.137

     1,000,000   1,000,000
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

99 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 สายบานหนองจาน หมู  1 ตําบล

โนนสูง ถึง บานคํามันปลา ตําบล

คําเหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัด 16.2817 

Long 103.135

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

100 ขยายผิวจราจรเพื่อการเกษตร 

(ลูกรังบดอัด) สายบานนางาม หมู

 6 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด

 ถึง บานคําปะโอ หมู 9  ตําบลกุด

โดน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 650 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัด 310.216  

ลองจิจูด 309.201

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

101 กอสรางถนน คสล.สายเชื่อม

ระหวางบานอุมเมา หมู 1 

ตําบลอุมเมา - บานปอแดง หมู 1 

 ตําบลนาดี    อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน Lat. 

16.239, Lon 103.282    จุดสิ้นสุด  

Lat. 16.222, Lon 103.245

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

102 กอสรางถนนลูกรังสายแยก

ตะวันตกวัดบานเกา บานทางาม 

หมู 9 ตําบลอุมเมา - บานหัวงัว 

หมู 7  ตําบลหัวงัว  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,990 

เมตร หนา 0.20 เมตร จุดเริ่มตน Lat. 

16.225, Lon 103.241    จุดสิ้นสุด  

Lat. 16.222, Lon 103.245

1,216,000      1,216,000     1,216,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

103 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Asphaltic concrete เชื่อม

ระหวาง บานหนองกุงเหนือ หมู 2

 ตําบลเขาพระนอน - บานหนอง

กาว ตําบลนาเชือก อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

Latitude,16°31'26.9" Longitude 

103°23'01.4" จุดสิ้นสุด 

16°32'14.5",103°23'58.6"

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

104 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

 ถนนสายบานนากุง หมู 8 ตําบล

เขาพระนอน - บานหวยเตย 

ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 800 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 10,800 ตารางเมตร  จุดเริ่มตน 

Latitude,16°33'52.2" Longitude 

103°22'27.7"  จุดสิ้นสุด 

16°33'40.0",103°21'37.0"

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

105 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

 ถนนสายบานหนองแสง ถนน

หนาโรงเรียนตําบลเขาพระนอน 

อําเภอยางตลาด  -บานโนน

สมบรูณ ตําบลหัวหิน อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลงลูกรังขางละ 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 12,000 ตารางเมตร 

จุดเริ่มตน Latitude,16°34'48.3" 

Longitude 103°22'23.2"  จุดสิ้นสุด 

16°35'22.1",103°22'06.3"

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

106 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

 ถนนสายบานนากุง หมู 6 ตําบล

เขาพระนอน  - บานนาเชือกใต 

ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 6,900 ตารางเมตร  จุดเริ่มตน 

Latitude,16°34'02.2'N 

Longitude103°23'20"E จุดสิ้นสุด 

16°34'15.4",103°24'28.2"

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

107 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

 ถนนสายบานหนองแสง หมู 7 

ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง

ตลาด - บานโนนสมบรูณ ตําบล

หัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 5,040 ตารางเมตร 

ระยะทาง  840 เมตร จุดเริ่มตน 

Latitude,16°34'31.2" Longitude 

103°22'03.4" จุดสิ้นสุด 

16°34'57.4",103°22'00.5"

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

108 กอสรางถนนลูกรังยกรองพูนดิน 

ถนนสายบานหนองกุง หมู 1 

ตําบลเขาพระนอน  - บานหนอง

เสือ ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  สูง 1.00 

เมตร  ระยะทาง  3,000 เมตร จุดเริ่มตน

 Latitude,16°30'11.3" Longitude 

103°22'44.5" จุดสิ้นสุด 

16°30'17.0",103°21'03.9"

1,900,000      1,900,000     1,900,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

109 กอสรางถนนลูกรังยกรองพูนดิน 

ถนนสายบานโคกแง หมู 5  ตําบล

เขาพระนอน - บานหนองกาว 

ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขาง

ละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร 

จุดเริ่มตน Latitude,16°33'24.1" 

Longitude 103°23'17.3" จุดสิ้นสุด 

16°32'03.5",103°23'23.3"

1,133,000      1,133,000     1,133,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

110 กอสรางถนน คสล.บานหวยเตย

คํา หมู 6  ตําบลเวอ อําเภอยาง

ตลาด  เชื่อม บานทาวัด หมู 5 

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15  เมตร พิกัดเริ่มตน  N

 = 16334137 E = 10321351 C65 

สิ้นสุด N = 16334400 E = 10321360

1,900,000      1,900,000     1,900,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

111 กอสรางถนน คสล. บานศรีสําราญ

 หมู 9 ตําบลเวอเชื่อมกับ บาน

หนองกุงใหมพัฒนา หมู 9 ตําบล

เขาพระนอน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15  เมตร พิกัดเริ่มตน  N

 = 1632005 E = 10320365 สิ้นสุด N

 = 1631413 E = 10320591

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

112 กอสรางถนน คสล.สายบานหวย

เตยเหนือ หมู  4 ตําบลเวอ 

อําเภอยางตลาด เชื่อมกับ บาน

โนนสมบูรณ หมู 6 ตําบลหัวหิน 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร  หนา 0.15  เมตร พิกัดเริ่มตน  N

 = 1633384  E = 10321161 สิ้นสุด N

 = 1633216  E = 10320247

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

113 กอสรางถนน คสล. สาย บานนา

สมบูรณ หมู 12-ตลาดแตงโมโคก

ดอนหัน ตําบลดอนสมบูรณ 

เชื่อมตอ เทศบาลโคกศรี อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไมนอย

กวา 5,000 ตารางเมตร พิกัด Lot : 

16.44179  Lon : 103.4226

2,150,000      2,150,000     2,150,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

114 เสริมผิวจราจรดวยแอสฟลติก 

สายจาก บานดอนยานาง หมู 7 

ตําบลดอนสมบูรณ สะพานขาม

ลําน้ําพาน เชื่อมตอ ตําบลลําพาน

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.04 เมตร ผิวจราจรไมนอย

กวา 125 ตารางเมตร พิกัด Lot : 

16.4147Lon : 103.4538

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

115 ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง 

ลําเลียงการเกษตรสายเลียบลํา

น้ําพาน ตําบลลําพาน อําเภอเมือง

 เชื่อมตอ  บานดอนยานาง หมู 1

 ตําบลดอนสมบูรณ อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร โดยดําเนินการ

ลงหินลูกรัง บดอัดแนนและเกรดปรับ

เกลี่ยตามถนนสายดังกลาว

พิกัด Lot : 16.4225 Lon : 103.4638

1,250,000      1,250,000     1,250,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

116 กอสรางถนนลูกรัง  สายบาน

คําไฮหมู 10 ตําบลหนองตอกแปน

 อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

  ถึง  บานดงเค็ง หมู 7 ตําบลกุด

ไสจอ อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร จุดเริ่มตน

Lat.16.301Lon103.385  จุดสิ้นสุด 

Lat.16.295 Lon 103.381)

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

117 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

ชนิดแอสฟลติกคอนกรีต สาย

บานหนองบัวนาดี หมู 7  ตําบล

หนองหนองตอกแปน อําเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง  บาน

ใสจอ หมู 4 ตําบลกุดใสจอ 

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  จุดเริ่มตน

Lat.16.301Lon103.405 จุดสิ้นสุด 

Lat.16.312 Lon 103.421

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

118 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

สายบานนาเชือกใหม หมู 11  

ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด   

เชื่อมบานหนองสองหอง  หมู 2  

ถนนเทศบาลตําบลลําคลอง 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร จุดเริ่มตน lat : 16.3580 lon :  

130.2582 จุดสิ้นสุด 16.3535 lon :  

130.2529

1,900,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

119 กอสรางถนน คสล.สายบานนา

เชือกเหนือ หมู 2 ตําบลนาเชือก 

 - บานหนองนากุง  หมู 6 ตําบล

เขาพระนอน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 7,600 

เมตร จุดเริ่มตน lat : 16.3441 lon :  

130.2430 จุดสิ้นสุด lat : 16.3430 lon

 :  130.2331

1,900,000      900,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

120 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

สายบานโนนลาน หมู 10  ตําบล

นาเชือก   เชื่อม  ถนนบานโคกแง

 หมู 5 ตําบลเขาพระนอน อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร จุดเริ่มตน lat : 16.3324 lon :  

130.2421 จุดสิ้นสุด lat : 16.3319 lon

 :  130.2346

1,900,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

121 กอสรางถนน คสล.สายโคกรอย

ชาง ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด 

 - ทางเชื่อมตําบลโนนสิลาเลิง 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 700  

เมตร  หนา 0.15  เมตร จุดเริ่มตน 

Lat15.3372 Long 103.4572

จุดสิ้นสุด  Lat16.3222 Long103.4630

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

122 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

จากหนองโจด ตําบลหัวงัว - 

ตําบลหนองตอกแปน อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร จุดเริ่มตนLat16.3399 Long 

103.4145 จุดสิ้นสุดLat16.3374 Long

 103.4041

500,000        500,000        500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

123 กอสรางถนน คสล.บานหนองโจด

 ตําบลหัวงัว - ตําบลหนองอิเฒา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550 

เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน 

Lat16.3429   Long 103.4200  

จุดสิ้นสุด Lat16.3439   Long 

103.4112

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

124 กอสรางถนน คสล. บานโคกคัน

จองหมู 11 ตําบลหัวงัว- บาน

คลองคู ตําบลนาดี  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 880 

เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน 

Lat16.3339 Long  103.4621  

จุดสิ้นสุด Lat16.3407 Long  103.4709

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

125 กอสรางขยายเขตถนน คสล. หมู 

6 หมู7 หมู 9 ตําบลหัวงัว - 

ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 880 

เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน 

Lat16.3476  Long 103.4330  

จุดสิ้นสุด Lat16.3429  Long 103.4201

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

126 กอสรางถนน คสล. บานเสียว หมู

 1 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด- 

ทางเชื่อมโคกสะอาด อําเภอฆอง

ชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน 

Lat16.3341  Long  103.4358 

จุดสิ้นสุด Lat16.3228  Long  

103.4342

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

127 กอสรางถนนลาดยางเชื่อม

ระหวางบานขาม หมู 15 ตําบล

คลองขาม และ บานยางนอย หมู

 6 ตําบลยางตลาด อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา 0.04 เมตร ลาดยางไมนอย

กวา 21,000 ตารางเมตร N 

16.405088/E 103.296746

2,000,000           1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

128 กอสรางถนนลาดยาง ถนนไชย

เจริญ บานคอ หมู 3 ตําบลยาง

ตลาด  เชื่อมตอกับตําบลคลอง

ขาม อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.15 ม ลาดยางไมนอยกวา 

4,900 ตารางเมตร วางทอ ศก.0.06 

เมตร จํานวน 169 เมตร  บอพักรับทอ 

ศก 0.06 จํานวน 11 บอ ไหลทางผิว

จราจรกวางขางละ 0.50 เมตร  N 

16.3997/E 103.3610

2,000,000           1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

129 ซอมแซมถนนลาดยางสาย บาน

แก หมู3 ตําบลอิตื้อ-บานโพนสิม 

หมู14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวางขางละ 

0.50 เมตร พิกัด 16.428 ลองจิจูด 

103.273

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

130 กอสรางถนนลาดยางบานโพนสิม

 หมู 7 ตําบลหัวนาคํา-บานดง

อัคคะ หมู 9 ตําบลคลองขาม 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวางขางละ 

0.50 เมตร พิกัด 16.242.57 ลองจิจูด 

103.11633.4

3,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

131 กอสรางถนนคสล.สายบานโพน

สวาง หมู11 ตําบลโนนสูง- บาน

สรางหิน หมู5 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 139 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวางขางละ 

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 

16.2604 ลองจิจูด 103.124

500,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

132 ซอมแซมถนนลาดยางสาย บาน

โคกคาย หมู3 ตําบลหัวนาคํา - 

บานสรางมิ่ง หมู2 ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว

 5,000 เมตร ไหลทางผิวจราจรกวาง

ขางละ 0.50 เมตร  พิกัด 16.2908 

ลองจิจูด 103.114

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

133 ซอมแซมถนนลาดยางสาย บาน

ดงบัง หมู15 ตําบลหัวนาคํา - 

บานสรางมิ่ง หมู12 ตําบลโนนสูง

 อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวางขางละ 

0.50 เมตร  พิกัด 16.2908 ลองจิจูด 

103.114

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

134 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน

โพนสิม หมู14 ตําบลหัวนาคํา - 

บานแก หมู3 ตําบลอิตื้อ อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวางขางละ 

0.50 เมตร  พิกัด 16.2553 ลองจิจูด 

103.164

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

135 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 บานสรางหิน หมู 5 ตําบลหัวนา

คํา - บานดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ

 อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร พิกัด 16.4050  ลองจิจูด 103.296

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

136 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานดงบัง หมู15 

ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ -บานศรีสุข หมู3

 ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตรยาว 5,000 

เมตร พิกัด 16.4050  ลองจิจูด 103.296

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

137 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายขางอนามัย หมู12 บานดงบัง

 ตําบลหัวนาคํา - บานยางคํา หมู

7,12 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร พิกัด 16.4050 ลองจิจูด 103.296

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

138 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 สายบานโคกคาย หมู3 ตําบลหัว

นาคํา -  บานยางคํา หมู7,12 

ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00เมตร ระยะทางยาว

 5,000 เมตร พิกัด 16.4050  ลองจิจูด 

103.296

      1,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

139  กอสรางถนนคสล.สายโนนมวง 

หมู1 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ-บานผํา 

หมู1,หมู14 ตําบลดอนเงิน อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.4050  

ลองจิจูด 103.296

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

140 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 บานดงบัง หมู 9 -สายขางหนอง

 สามแฮด ตําบลหัวนาคํา อําเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง

รอยตอบานศรีสุข หมู3ตําบลศรี

สุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.2304 

ลองจิจูด 103.1450

      1,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

141 ซอมแซมถนน คสล.สายบาน

ดอนขี หมู5 ตําบลอิตื้อ-บาน

หนองหัวชาง หมู6 ตําบลหัวนาคํา

 อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.4050 

ลองจิจูด 103.296

2,000,000      2,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

142 ซอมแซมถนนลาดยางบานสราง

หิน หมู5 ตําบลหัวนาคํา - บาน

โพนสวาง หมู11 ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร ไหลทางผิวจราจรกวาง 0.50 เมตร

  พิกัด 16.476 ลองจิจูด 103.259

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

143 กอสรางถนนลาดยาง จากบาน

คลองคู หมู 6 ตําบลนาดี ถึงบาน

โคกเครือ ตําบลอุมเมา อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร จุดเริ่มตน 16º 22'  26.24" 

จุดสิ้นสุด 103º 26' 51.17"

1,900,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

144 กอสรางถนนลาดยาง จากบาน

ปอแดง หมู 2 ตําบลนาดี ถึงบาน

โคกคันจอง ตําบลหัวงัว อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร จุดเริ่มตน 16º 21'  48.97" 

จุดสิ้นสุด 103º 28' 59.05"

1,900,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

145 กอสรางถนนลาดยาง บานดอน

ลําดวน หมู 9 ตําบลอิตื้อ อําเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง

บานหนองปะโอ หมู 7 ตําบลกุด

โดน  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร พิกัด ละติจูด 16.496 ลองจิจูด 

103.252

3,500,000      3,500,000     3,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

146 กอสราง ถนน คสล. บานยางคํา 

หมู 7 ตําบลอิตื้อ ถึงบานโพนสิม 

หมู 7,14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตรหนา 0.15 เมตร พิกัด ละติจูด 

16.419 ลองจิจูด 103.260

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

147 กอสรางถนน คสล.จาก บานปอ

แดง หมู 2 ตําบลนาดี – บาน

คลองคู หมู 6 ตําบลนาดี ถึงบาน

โคกเครือ ทต.อุมเมา อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัด Lat 16° 

21 ´  39.56” N Long 103° 28´ 

30.02”F

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

148 กอสรางถนนลูกรังสาย บานปอ

แดง หมู 2 ตําบลนาดี – บานโคก

คันจอง หมู 11 ตําบลหัวงัว 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร พิกัดLat 16º 21′ 48.97″ N Long

 103º 28′ 59.05″ E

3,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

149 กอสรางถนน คสล. บานหนองแต

 หมู 10 ตําบลหัวงัว อําเภอยาง

ตลาด – ตําบลโคกสะอาด อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 950 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ละติจูล 

16.3163 ลองจิจูล 103.4514

      2,375,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

150 กอสรางถนนลาดยาง ถนนไชย

เจริญ บานคอ หมู 3 ตําบลยาง

ตลาดเชื่อมตอกับบึงอราม สนาม

กอลฟ ตําบลคลองขาม อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร    N 16.3995/W 103.3605 พิกัด

 N16.3995/W103.3605

     3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(1,499,000)

      2,000,000

(499,000)

      2,000,000

(1,237,000)

(423,000)

151 กอสรางถนน คสล. สายโนนหิน

แห บานโคกศรี หมู 7 เทศบาล

ตําบลโคกศรี เชื่อมเขต องคการ

บริหารสวนตําบลดอนสมบูรณ   

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,470 

เมตร  หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา  7,350  ตารางเมตร พิกัด

เริ่มตน 16˚ 24   49. 14˝N   103˚ 36   

20. 77˝E 16˚ 25   03. 18˝N   103˚ 

25   51. 93˝E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

152 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

ศรี หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี 

เชื่อมถนนสายบานทางาม  

ตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,170 

เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม

นอยกวา  5,850  ตารางเมตร พิกัด

เริ่มตน 16˚ 24   01. 06˝N   103˚ 25   

58. 27˝E ปลายทาง 16˚ 23   44. 78˝N

   103˚ 25   23. 49˝E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

153 กอสรางถนนคสล.สายบานหนองอิ

เฒา  หมู  9  ตําบลหนองอิเฒา  

ถึงกิโลเมตรที่  5 ตําบลหัวงัว  

อําเภอยางตลาด  

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  

1,456  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถม

ลูกรังไหลทางขางละ  0.50  เมตร  พื้นที่

เทคอนกรีตไมนอยกวา  7,280  ตาราง

เมตร  จุดเริ่มตน พิกัด  16.354495N  

103.381095  E จุดสิ้นสุดโครงการ  

พิกัด  16.364765N   103.387957E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  210

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1,500,000

(499,000)

155 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 บานนาดี หมู  9 ตําบลนาดี - 

ตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500  

พิกัด Lat 16º 21′ 42.84″ N  Long 

103º 29′ 49.93″ E

1,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(498,000)

      1,500,000

(997,000)

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

156 กอสรางถนนคอนกรีตจากบาน

คลองคู  หมู 6 ตําบลนาดี    - 

บานทางาม หมู 9  ตําบลอุมเมา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,500 

เมตร พิกัด Lat 16º 22′ 22.26″ N  

Long 103º 26′ 51.17″ E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

154 กอสรางถนน คสล. สายโคกศร-ี 

ดอนยานาง คลอง 2L-2L หมู 5 

ตําบลโคกศรี เชื่อม อบต.ดอน

สมบูรณ  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,090 

เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม

นอยกวา  5,450  ตารางเมตร พิกัดเริ่ม 

16˚ 24   01. 06˝N   103˚ 25   58. 

27˝E   ปลายทาง   16˚ 23   44. 78˝N 

  103˚ 25   23. 49˝E

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

157 กอสรางถนน คสล. บานนาดี หมู 

8 ตําบลนาดี  – บานคํามวง หมู 

11 ทต.อุมเมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 900  

เมตร หนา 0.15 เมตร Lat 16° 22 ´  

32.40” N Long 103° 26´ 36.00” F

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

158 กอสรางถนนคสล.  สายบานคําไฮ

  หมู 10 ตําบลหนองตอกแปน  

เชื่อม  บานดงนอย หมู  4  

ตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว  2,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.305018N, 103.385770E  สิ้นสุด 

16.326693N, 103.378215E

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

159 กอสรางถนน คสล. บานคําไฮ หมู

  10 ตําบลหนองตอกแปน  

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

 - บานดงเค็ง  ตําบลกุดใสจอ  

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,500 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.301600N, 103.385429E สิ้นสุด

16.291485N, 103.381871E

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(496,000)

161 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองขาม หมู  3,11,14  บาน

หนองแวงฮี - ตําบลคลองขาม - 

ตําบลดอนสมบูรณ อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,505 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด Lot : 

16.4387 Lon : 103.3898

      3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

160 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ถนนสายบานดอนยานาง ตําบล

ดอนสมบูรณ– บานเชียงสา 

ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,305 

เมตร หนา 0.04 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พิกัด Lot : 16.4322  Lon : 103.4509

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      5,000,000

(3,998,000)

163 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนา

เชือกใหม หมู 11 ตําบลนาเชือก 

อําเภอยางตลาด เชื่อม ถนน

เทศบาลตําบลลําคลอง อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน lat : 16.3580 lon : 

 130.2582 สิ้นสุด lat : 16.3535 lon : 

 130.2529

600,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(499,000)

165 กอสรางถนนลูกรัง สายบานอุม

เมา ตําบลอุมเมา -  บานนาดี 

ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,500  

เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50  เมตร พิกัด

เริ่มตนLat 16°23´1.04"    Long 103° 

28´ 25.14"  สิ้นสุดLat 16° 22´40.66"  

 Long 103°27´ 29.60"

     1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

164 กอสรางถนน คสล. สายบานอุม

เมา หมู 1 ตําบลอุมเมา เชื่อม  

บานหลุมขาว หมู 7 ตําบลนาดี  

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 630  

เมตร หนา 0.15  เมตร จุดเริ่มตน 

ละติจูด  16  ํ 22´  57.88"  เหนือ  

ลองจิจูด   103  ํ 27´  54.70"   

ตะวันออก สิ้นสุด ละติจูด  16  ํ 22´  

45.51" เหนือ  ลองจิจูด   103  ํ 27´  

39.20"   ตะวันออก

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

162 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 

สายบานโคกใหญ ผานบานโคก

กอง,บานนาโพธิ์ศรี  ตําบลบัวบาน

 -  จดเขตตําบลนาเชือก อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000 

เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

166 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานหัวงัว หมู 7 ตําบลยาง

ตลาด  ถึงแยก ตะวันตกวัดเกา

บานทางาม หมู 9 ตําบลอุมเมา  

 อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

1,990  เมตร  ถมดินสูงเฉลี่ย  0.20  

เมตร จุดเริ่มตน ละติจูด  16  ํ 22´  

59.57"   เหนือ  ลองจิจูด   103  ํ 24´  

15.37"   ตะวันออก  สิ้นสุด ละติจูด  16  ํ

 22´ 22.26" เหนือ  ลองจิจูด   103  ํ 2

4´  50.37" ตะวันออก

     1,083,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

167 ซอมแซมถนนลาดยางสายบานดง

บัง หมู15 ตําบลหัวนาคํา - บาน

สรางมิ่ง หมู2 ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  พิกัด 16.2908 Long 103.114

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

168 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 สายบานสรางหิน ตําบลหัวนาคํา

 อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

 - บานผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  พิกัด 16.2908   Long 103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

169 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานสรางหิน หมู5 ตําบลหัว

นาคํา  - บานดอนขี หมู5 ตําบลอิ

ตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.2908  

ลองจิจูด  103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000170 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานดงบัง หมู15 ตําบลหัว

นาคํา  บานดอนขี หมู 5 ตําบลอิ

ตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  พิกัด 16.2908  ลองจิจูด 103.114

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

(995,000)

171 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานดงบัง หมู12 

ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด  

จังหวัดกาฬสินธุ –  บานศรีสุข 

หมู3 ตําบลศรีสุข อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตรพิกัด 16.4050 

ลองจิจูด 103.296

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(495,000)

        700,000

(459,000)

      1,000,000

(499,000)

  

     

 

 

ดขน

      

       

172 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานโพนสิม หมู7,

 หมู14 ตําบลหัวนาคํา  - บาน

ยางคํา หมู7, 12 ตําบลอิตื้อ 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร 

หนา 0.15 เมตรพิกัด 16.4050  

ลองจิจูด 103.296

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

174 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานดอนขี

 หมู 5 ตําบลอิตื้อ  –  บานหนอง

หัวชาง หมู 6 ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  5,340 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.415 

ลองจิจูด 103.234

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

173 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานหัวนาคํา หมู 18 ตําบล

หัวนาคํา - บานดอนขี ตําบลอิตื้อ

 อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.4050  

ลองจิจูด  103.296

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

175  กอสรางถนนลาดยางบานดอน

ลําดวน หมู 9 ตําบลอิตื้อ อําเภอ

ยางตลาด  – บานคําปะโอ หมู 9 

ตําบลกุดโดน  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

  ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร Lat 16.498 Long103.251

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

176  กอสรางถนนลาดยางบานดอนขี 

หมู5 ตําบลอิตื้อ  – บานหนองไผ

 หมู3 ตําบลโนนสูง อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.448  

ลองจิจูด103.216

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

177 กอสรางถนนเพื่อการเกษตรบาน

โนนสูงใต หมู8 ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด – บานคําปะโอ 

หมู9  ตําบลกุดโดน อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 310.283 

ลองจิจูด310.872

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

178 กอสรางถนนลูกรังยกระดับบาน

โนนสูง หมู7 ตําบลโนนสูง  เชื่อม

 ถนนลูกรังสายบานหนองแวง หมู

8 ตําบลอิตื้อ  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร Lat 162840 Long 1031518

2,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

179 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานโนนสูง หมู8 

ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - 

บานคําเหมือดแกว  หมู2,9 

ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร     พิกัด 

162.714 ลองจิจูด103.155

   2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

180 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานโนนสูง หมู5 

ตําบลโนนสูง  - บานดอนขี หมู5 

ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  2,000 

เมตร   หนา 0.15 เมตร พิกัด 162.714 

ลองจิจูด 103.155

        800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

181 กอสรางถนน คสล.สายบาน

หนองหลม หมู10 ตําบลคลองขาม

   -  บานหนองกุงใต หมู1 ตําบล

เขาพระนอน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัด 

103.293669 ลองจิจูด 103.273644

     3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

182 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานสา หมู7 ตําบลคลองขาม

    -บานแก หมู1,2,3,4 ตําบลอิ

ตื้อ  อําเภอยางตลาด 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร  พิกัดเริ่มตน Lat 16.431088 

Long 103.293669 สิ้นสุด Lat 

16.426583 Long 103.27364

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

183  กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

ใหญ หมู 1 ตําบลบัวบาน – บาน

โนนสมบูรณ หมู 11 ตําบลดอน

สมบูรณ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,500  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat.

 16.447 ,Lon. 103.408  สิ้นสุด 

Lat.16.442 , Lon 103.405

     1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

184 กอสรางถนนลาดยางสายบานหวย

เตยกลาง ตําบลเวอ - บานนากุง 

 ตําบลเขาพระนอน  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.05  เมตร พิกัดสเริ่มตน

โครงการ ที่ N = 163342.07 E = 

1032142.46

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

185 กอสรางถนน คสล.สายบานหวย

เตยใต ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

  - บานโนนขี้ควง กับตําบลโนน

สะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

2,000 เมตร  หนา  0.15  เมตร พิกัด

สถานที่ดําเนินงาน ที่ N = 163338.43 E

 = 1032115.16

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      3,985,000

(3,000,000)

187 กอสรางถนนลาดยางสายบานศรี

สําราญ ตําบลเวอ - บานหนองกุง

 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.04  เมตร พิกัดสถานที่

ดําเนินงาน ที่ N = 163204.35   E = 

1032035.86

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

188 กอสรางถนนคสล. บานหนองแสง

 หมู 7 ตําบลเขาพระนอน – บาน

หวยเตย ตําบลเวอ อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 450  

เมตร  หนา  0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอย

กวา  2,250 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล

ทางเฉลี่ยขางละ  0.50 เมตร  จุดเริ่มตน

 Latitude,16°34'17.6" Longitude 

103°22'13.3"  จุดสิ้นสุด 

16°34'24.3",103°22'03.2"

     1,259,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

186 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Cape Seal  บานนากุง  หมู

 6 ตําบลเขาพระนอน – บาน

โนนภักดี  ตําบลนาเชือก  อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,700  

เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  

จุดเริ่มตน atitude,16°34'15.9" 

Longitude 103°23'02.3"  จุดสิ้นสุด 

16°35'09.7",103°22'57.0"

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

189 กอสรางถนนลูกรังยกรองพูนดิน 

บานหนองกุง หมู 1 ตําบลเขา

พระนอน – บานหวยเตย หมู 3  

ตําบลเวอ  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร ยาว  3,000

  เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

(499,000)

190 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 สายบานโนนสูงใต หมู 8  ตําบล

โนนสูง อําเภอยางตลาด -  บาน

คําปะโอ ตําบลกุดโดน อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  พิกัด 16.2908   Long 103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

191 ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรสายบานโนนสูง ตําบล

โนนสูง อําเภอยางตลาด - บานคํา

เหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  พิกัด 16.714   Long 103.155

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

192 กอสรางถนนคสล. บานปอแดง 

หมู  2 ตําบลนาดี –ทต.อุมเมา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางผิว

จราจรกวาง 0.00 – 0.50  เมตร พิกัด 

Lat 16º 22′ 13.49″ N  Long 103º 28′ 

06.54″ E

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

193 กอสรางถนน คสล.หมู  8 ตําบล

นาดี - บานคํามวง หมู  11 

ตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 950  

เมตร หนา 0.15  ซม.  พิกัด Lat 16º 

22′ 32.40″ N  Long 103º 26′ 36.90″ E

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

194 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองขาม หมู  11 ตําบลคลอง

ขาม – บานโคกใหญ ตําบลบัว

บาน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด Lot : 

16.4439  Lon : 103.4065

     1,571,100 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

 

   

      

  

 

ดขน
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

195 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานโนนสูง ตําบลโนนสูง - บาน

ดอนขี ตําบลอิตื้อ - บานดงบัง  

ตําบลหัวนาคํา  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4,000 เมตร  ไหลทางผิว

จราจรกวาง  1.00  เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

196 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานหวยเตย  ตําบลเวอ อําเภอ

ยางตลาด - บานหวยมะทอ 

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  5,000 เมตร  ไหลทางผิว

จราจรกวาง  1.00  เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

197  ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนอย

เจริญ  หมู 11  ตําบลจุมจัง – 

บานกลาง  ตําบลเหลาไฮงาม   

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ระยะทาง

ยาว 2,000 เมตร จุดเริ่มตน  

040556,1818587  จุดสิ้นสุด  

0406189,1817198

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

198  ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองหัวแฮด หมู 7  ตําบลจุมจัง

 อําเภอกุฉินารายณ  – บานหนอง

โน ตําบลสมสะอาด อําเภอโพน

ทอง จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 821 

เมตร จุดเริ่มตน  พิกัด 1. 

0399710,1813772

พิกัด 10. 0400297,1813301

500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

199  ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โคกประสิทธิ์ หมู 10  ตําบลจุม

จังอําเภอกุฉินารายณ - บาน

เหลาไฮงาม  ตําบลเหลาไฮงาม 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร จุดเริ่มตน  พิกัด 

0404388,1821573

จุดสิ้นสุด  พิกัด 0406159,1822213

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกุฉินารายณ
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

200 กอสรางถนนลูกรังพรอมบดอัด

แนน สายนาแอวมอง–ดอนอุมรัว 

เชื่อมระหวางตําบลกุดหวา  - 

ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 

1,500 กิโลเมตร พิกัด 48Q/0403164 -

 UTM/1825157

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

201 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน

โคกโกง,หวยแดง-โนนประกอ 

ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ เชื่อม ตําบลกก

ตูม อําเภอดงหลวง  จังหวัด

มุกดาหาร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  460 

 เมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  

1.00  เมตร  จุดพิกัดที่  48Q  0412913

 UTM  1826996 

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

202 กอสรางถนนลาดยางสายบานวัง

มน ตําบลกุดหวา -ตําบลหนอง

หาง อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000  

เมตร พิกัด 48Q/0407191 - 

UTM/1828687

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

203 กอสรางถนนลาดยาง  สายบาน

กุดหวา ตําบลกุดหวา - ตําบล

หนองหาง   อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัด 48Q/0404898 - 

UTM/1827331

2,000,000 2,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

204 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน  

สายนาถ้ําไฮ  ตําบลกุดหวา  

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ - ตําบลกกตูม อําเภอ

ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ยาว  4,000

  เมตร  จุดพิกัดที่  48Q 0415715UTM

 1820373

2,000,000 2,000,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

205 กอสรางถนนลาดยาง  สายเขา

หมูบานขุมขี้ยาง ตําบลกุดหวา 

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ ถึงบานคําพอก อําเภอ

หนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  

1,900 เมตร  ไหลทางขางละ  1.00  

เมตร     จุดพิกัดที่  48Q  04170173  

UTM 182449

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

206 กอสรางถนน คสล.สายบานสาม

ขา  หมู  3  ตําบลสามขา - บาน

บอนเขียว  ตําบลนาขาม  อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร  เริ่มพิกัด  48Q 389334 E 

1824105  สิ้นสุดพิกัด  48Q  388581 

 E1826726

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

207 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนน

สมบูรณ หมู 5 ตําบลสามขา 

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ ถึงบานปากชอง  ตําบล

คํานาดี  อําเภอโพนทอง จังหวัด

รอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  พิกัด  48Q 387090  E 

1818545 สิ้นสุดพิกัด  48Q  384106  

E 1818008

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

208 กอสรางถนนลูกรังสายบานคํา

โพนทอง  หมู  13  ตําบลสามขา 

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ  ถึง  บานหนองแมวโพง

  ตําบลหนองใหญ  อําเภอโพน

ทอง  จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000  

เมตร   เริ่มพิกัด  48Q 38206 E 

1819926 สิ้นสุดพิกัด  48Q  382114  

E181429

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

209 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน   

หมู 7 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉิ

นารายณ ไปตําบลภูแลนชาง  

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  พิกัด จุดเริ่มตน 480/3904439 

UTM /1841884 จุดสิ้นสุด 

480/0393653 UTM /1844564

1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

210 ซอมแซมถนนลูกรัง   หมู 8 ตําบล

เหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ ไป

ตําบลภูแลนชาง   อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 7,000 

เมตร  พิกัด  จุดเริ่มตน 480/0393844 

UTM /1838295    จุดสิ้นสุด 

480/0391862 UTM /1843206

1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

211 กอสรางถนน คสล. สายบานนาโก

 หมู 4 ตําบลนาโก ถึง บานแจน

แลน ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1 เมตร จุดเริ่มตนพิกัดที่ กม. 0

 + 000 พิกัด E= 0399150 N = 

1833894  จุดสิ้นสุดพิกัดที่ 3 + 000 

พิกัด E= 0396335 N = 1833010

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

212 กอสรางถนน คสล. สายบานหวาย

 หมู 5 ตําบลนาโก ถึงบานแจน

แลน ตําบลแจนแลน  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล

ทางลูกรังขางละ  1  เมตรจุดเริ่มตน

พิกัดที่ กม. 0 + 000 พิกัด E= 

0397216 N = 1834705  จุดสิ้นสุด

พิกัดที่  กม. 2 + 000 พิกัด E= 

0395694 N = 1833441

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

213 กอสรางถนนลาดยาง สายบานนา

โก หมู 1 ตําบลนาโก ถึง บาน

หนองหาง ตําบลหนองหาง 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.4 เมตร จุดเริ่มตนพิกัดที่  

กม.0 + 000 พิกัด E= 0401772 N = 

1835729  จุดสิ้นสุดพิกัดที่  กม. 2 + 

000 พิกัด E= 0402918 N = 1834672

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

214 ลงลูกรังบดอัดแนนบานหนองฟา

เลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน  ไป

หนองกุดหวาย และไปหนองกุดผึ้ง

 ตําบลเหลาใหญ  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร         E 390000 N 1829500

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

215 ลงลูกรังบดอัดแนนบานหนองฟา

เลื่อน หมู 9 ตําบลแจนแลน  ไป

บานโคกกลาง ตําบลนาขาม   

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,200 

เมตร        E 39110   N 1829000

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

216 กอสรางถนน คสล. บานแจนแลน

 หมู 1 ตําบลแจนแลน ไปเชื่อม 

หมู 3 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร    E 393500 N 1832000

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

217 กอสรางถนน คสล. บานแจนแลน

 หมู 8 ตําบลแจนแลน ไปเชื่อม 

หมู 3 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร  E 394600 N 1831500

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

218 กอสรางถนน คสล. บานหนองฟา

เลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน  ไป

บานกุดฝงแดง ตําบลเหลาใหญ 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร  E 390000  N 1830800

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

219 กอสรางถนน คสล. บานแจนแลน

 หมู 3 ตําบลแจนแลน  ไปบาน

หนองโน ตําบลบัวขาว  อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร  E 394600  N 1833000

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

220 กอสรางถนน คสล. บานหนองฟา

เลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน  ไป

หนองกุดแห ตําบลเหลาใหญ 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร  E 390000  N 1830100

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(1,990,000)

222 กอสรางถนน คสล. บานหนองฟา

เลื่อน หมู 4 ตําบลแจนแลน  ไป

หนองกุดหวาย ตําบลนาขาม 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 

เมตร  E 390900  N 1829900

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

223 ปรับปรุงถนน คสล.ดวยปูทับหนา

ดวยแอสฬฟสติกสคอนกรีต  สาย

บานกุดหวา เทศบาลตําบลกุดหวา

 - บานวังมน องคการบริหารสวน

ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,090 

เมตร พรอมไหลทางขางละ 1เมตร พิกัด 

เริ่ม E405925 N1826725สิ้นสุด

E406952 N1827175

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

221 กอสรางถนน คสล.สายบานคอ  

หมู 2 ตําบลกุดคาว - ตําบลแจน

แลน  อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00เมตร ยาว 500 

เมตร  พิกัด เริ่ม E393170 N1803488

สิ้นสุดE393175 N1804594

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

224 กอสรางถนนลาดยางบานดงมัน 

หมู4 ตําบลสมสะอาด ถึงบานโคก

กลาง ตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  8.00  เมตร  ยาว 2,800

  เมตร  หนา 0.04  เมตร  จุดพิกัด

เริ่มตน X 398400Y18121850 สิ้นสุด

พิกัดที่ X  400900 Y   1819900

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

225 กอสรางถนนลูกรังบานดงมัน หมู4

 ตําบลสมสะอาด ถึงบานโคกกลาง

 ตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 6,000 

เมตร   หนา 0.15 เมตร จุดพิกัดเริ่มตน 

 X  398400 Y   18121850 สิ้นสุด

พิกัดที่ X  400900 Y   1819900

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

226 กอสรางถนนลาดยาง บานหนอง

กะตัน หมู 5 ตําบลหนองหาง-

บานนาโก หมู 4 ตําบลนาโก 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร ละติจูดที่ 404280 ลองจิจูดที่ 

183105 ละติจูดที่ 400260 ลองจิจูดที่ 

183225

2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

227 กอสรางถนนลาดยาง เชื่อม

ระหวางบานหนองหาง หมู 2 

ตําบลหนองหาง-บานกุดหวา  หมู

 1 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 900 

เมตร ละติจูดที่  404890  ลองจิจูดที่  

1829000  ละติจูดที่  405370  

ลองจิจูดที่  182740

2,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

228 กอสรางถนนลาดยาง บานหนอง

หาง หมู 6 ตําบลหนองหาง-บาน

นาโก หมู 1 ตําบลนาโก อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 900 เมตร 

ละติจูดที่  405000  ลองจิจูดที่  

183235  ละติจูดที่  403575  ลองจิจูด

ที่  183410

2,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

229 กอสรางถนนลาดยาง บานหนอง

หาง หมู 7 ตําบลหนองหาง-บาน

บัวขาว หมู 12 ตําบลบัวขาว 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 1,200 

ม. ละติจูดที่  408100  ลองจิจูดที่  

183062  ละติจูดที่  402650  ลองจิจูด

ที่  183045 E50

2,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

230 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

บานหนองหาง ตําบลหนองหาง- 

บานวังมน ตําบลกุดหวา อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 900

เมตร ละติจูดที่  406000  ลองจิจูดที่  

182910  ละติจูดที่  407000  ลองจิจูด

ที่  182872

1,946,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

231 กอสรางถนน คสล.  สายขางวัด

หนองสระพังทอง หมู 3 ตําบล

หนองหาง  ไป ตําบลกุดหวา 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว  900 เมตร ละติจูดที่  

404220  ลองจิจูดที่  182900  ละติจูด

ที่  405000  ลองจิจูดที่  182883

2,000,000          200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

232 กอสรางถนน คสล.บานโนน

สวรรค หมู 10  ,บานดอนอุมรัว 

หมู 7  ตําบลบัวขาว - ตําบลกุด

หวา อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 423 

เมตร จุดเริ่มตนละติจูดที่  16.52126  

ลองจิจูดที่  104.07354  สิ้นสุด ละติจูด

ที่  16.52336  ลองจิจูดที่  104.07654

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

233 กอสรางถนน คสล. บานบุงคลา 

หมู 6 ตําบลบัวขาว , บานดอนอุม

รัว หมู 7 ตําบลกุดหวา  อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 423  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 400250 

1824482 400822 1824419

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

234 กอสรางถนน คสล.บานดอนอุมรัว

 หมู 7,บานบุงคลา หมู 6

ตําบลบัวขาว  เชื่อมไปเขต

เทศบาลตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,200 

เมตร พิกัด 402838 1827531 403783

 1828284 หนา 0.15 เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(497,000)

236 กอสรางถนน คสล.บานหัวนาคํา 

หมู 11,บานหนองหูลิง หมู 3 

ตําบลบัวขาว  - ตําบลกุดคาว 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ละติจูดที่ 

400240 ลองจิจูดที่ 1824482 ละติจูดที่

 400822 ลองจิจูดที่ 1824419

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,931,250

(1,990,000)

238 กอสรางถนน คสล.บานบุงคลา 

หมู 5 ตําบลบัวขาว เชื่อม เขต

เทศบาลเมืองบัวขาว อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 399084 

1824547 - 398556 184557

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

237 กอสรางถนน คสล.บานโนน

สวรรค หมู10 ตําบลบัวขาว  

เชื่อม ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร  ละติจูดที่ 400470  ลองจิจูดที่ 

1828494  ละติจูดที่ 400405 ลองจิจูด

ที่ 1829184

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

235 กอสรางถนน คสล.บานโนน

สวรรค หมู 10 เชื่อมบานโนน

สําราญ หมู 14  เชื่อมไปบานบุง

คลา หมู 6 ตําบลบัวขาว  - ตําบล

จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 เมตร ละติจูดจุดเริ่มตน

 400470 ละติจูดที่ 1828494 ละติจูดที่

 400405 ลองจิจูดที่ 1829184

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

239 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานดอนอุมรัว หมู 8 ตําบลบัว

ขาว        เชื่อม ตําบลหนองหาง

 อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,300 

เมตร ละติจูดที่ 402838  ลองจิจูดที่ 

1827531  ละติจูดที่ 403783 ลองจิจูด

ที่ 1828284

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

240 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานดอนสวรรค หมู 7 ตําบลบัว

ขาว เชื่อมตําบลกุดหวา อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,800  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 401572 

1825038 403055 1825151

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

241 กอสรางถนน คสล. สายบานกลาง

 หมู 7 ตําบลเหลาไฮงาม ไป บาน

นอยเจริญ  ตําบลจุมจัง อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,000 เมตร จุดพิกัดเริ่มตน

N16.430234 E104.121944สิ้นสุด

N16.450094 E104.111278

2,000,000           1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

242 กอสรางถนน คสล. สายสามแยก

โนนยางสวนผึ้ง ตําบลเหลาไฮงาม

 อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ  ไปบานโปง ตําบลบุง

เลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  1,230 

เมตร พื้นที่  6,150 ตารางเมตร 

จุดเริ่มตน LAT 16.452817   Long  

104.160920 สิ้นสุด  LAT 16.449812  

 Long  104.161398

2,000,000           1,000,000        78,250 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

243 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสท

ติก   สายบานหนองเม็ก หมู 12 

ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ไป

บานบุงเลิศ ตําบลบุงเลิศ อําเภอ

เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ระยะทาง

ยาว 1,200 เมตร หนา 5 ซม. จุดพิกัด

เริ่มตนN16.441406 E104.210314

สิ้นสุดN16.435401 E104.218132

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

244 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสท

ติก   สายบานสวนผึ้ง หมู 8 

ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ไป

บานบุงเลิศ ตําบลบุงเลิศ อําเภอ

เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว

 2,600 เมตร หนา 5 ซม. จุดพิกัด

เริ่มตนN16.448163 E104.197129

สิ้นสุดN16.432382 E104.184215

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

245 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสท

ติก  สายบานเหลาไฮงาม  หมู10 

ตําบลเหลาไฮงาม  ไปปากทาง

สามแยกบานนาไคร- สวนผึ้ง 

ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,100เมตร หนา 0.04 ซม. จุดพิกัด

เริ่มตนN16.480399 E104.152556

สิ้นสุดN16.489696 E104.180439

2,000,000           1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

246  ปรับปรุงถนน คสล. ดวยการปู

ทับหนาดวยแอสฟสติกสคอนกรีต

 สายสมานมิตร ตําบลกุดหวา - 

จุมจัง ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัด เริ่ม E404905  N1826699 

 สิ้นสุด E404823  N1825893

     2,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(499,000)

247 กอสรางถนน คสล. สายบานกุด

หวา ตําบลกุดหวา เชื่อม บาน

หนองหาง ตําบลหนองหาง 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0-1 เมตร พิกัด 48Q/0404898 - 

UTM/1827331

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  230

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

248  ซอมแซมถนนลาดยาง บานโคก

โกง,บานหวยแดง – โนนประกอ 

ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ เชื่อมตําบลกกตูม

 อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัด 48Q/0412913 - 

UTM/1826996

     5,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหนองกุงศรี

249 กอสรางถนนลาดยาง บานหวย

หินลาด ตําบลดงมูล – บานโนน

ศรีสวัสดิ์ ตําบลหนองหิน อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร  พิกัด  N 16°48"44" E 

103°17"06" ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ N 

16°48"44.95" E 103°18"36"

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

250 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแคปซีล สายบานคําโอง หมู 

6 - บานหนองสรวง หมู 2 ตําบล

หนองสรวง – บานโคกใหญ หมู 7

  ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 315 

เมตร จุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจุด 

16.725396083  ลองติจุด 

103.421832248  ถึงจุดสิ้นสุด  ละติจุด

 16.738155221  ลองติจุด 

103.423243413

      1,400,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

251 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

เครือ หมู 1 ตําบลโคกเครือ -บาน

หนองโน หมู 13 ถึงถนนหนองริว

หนัง-บานหนองสามขา หมู 5 

ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 25,000 ตารางเมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตนโครงการ ละติจูด 16.704252 

ลองจิจูด 103.281287 พิกัดสิ้นสุด

ละติจูด 16.697768 ลองจิจูด 

103.321887

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

252 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัว หมู  10 ตําบลหนอง

บัว– บานนาบง ตําบลหนองสรวง

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

253 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก 

บานโคกครึม หมู 5 ตําบลหนอง

หิน – บานนาบง หมู 8 ตําบล

หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

254 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองกุงศรี หมู  2  ตําบลหนอง

กุงศรี – บานหนองหอไตร  หมู 2 

 ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 1,675 

เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน

โครงการ ละติจูด  48 Q 0317740 

ลองจิจูด 1841385 จุดสิ้นสุดโครงการ 

ละติจูด 48 Q 0317882 ลองจิจูด 

1842845

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

255 กอสรางถนนลาดยาง บานศรีบุญ

เรือง หมู 5 ตําบลเสาเลา - บาน

หนองกุงเผือก หมู 6 ตําบลโคก

เครือ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร จุดเริ่มตน N16.41.012 S 

103.21.478

จุดสิ้นสุด N16.41.074 S 103.21.499

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

256 กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง 

บานโคกกลาง หมู 14 ตําบลดง

มูล-บานหนองกบ ตําบลโคกเครือ

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร จุดเริ่มตนโครงการ N 16°46"57" 

E 103°17"45" ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ N 

16°46"47" E 103°17"20"

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

257 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสต 

สายขางสํานักงานเทศบาลตําบล

ดงมูล – บานหนองแข ตําบล

หนองหิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

258 กอสรางถนน คสล. สายบานนาบง

 หมู 8 ตําบลหนองสรวง – บาน

โคกครึม หมู  5 ตําบลหนองหิน 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร ยาว 2,480 

เมตร จุดเริ่มตนโครงการ ละติจูด 

16.741032636 ลองจิจูด 

103.380409202 จุดสิ้นสุดโครงการ

ละติจูด 16.791769058 ลองจิจูด 

103.426596522

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

259 กอสรางถนน คสล. สายหาแยก 

กส 4036 บานพรมลี ตําบล

หนองบัว – บานนาบง หมู3   

บานทับปลา หมู 7 ตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว 5,090 

เมตร จุดเริ่มตนโครงการ ละติจูด 

16.771215257 ลองจิจูด 

103.389824442 จุดสิ้นสุดโครงการ

ละติจูด 16.797930816 ลองจิจูด

103.391731493

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

260 ซอมแซมถนนลาดยางสายโนนศรี

สวัสดิ์ หมู 9 ตําบลหนองหิน – 

บานนาอวน หมู 5 ตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  1,000 

เมตร ละติจูด 16.781301602

ลองจิจูด 103.354701921

ละติจูด 16.733701917

ลองจิจูด 103.463249557

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

261 ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน

หนองสรวง หมู 2 ตําบลหนอง

สรวง – หาแยก กส 4036 บาน

พรมลี ตําบลหนองบัว  อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร จุดเริ่มตนโครงการ

ละติจูด 16.754700054

ลองจิจูด 103.422211105

จุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 

16.736947349

ลองจิจูด 103.387951925

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

262 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก

เครือ หมู 1 ตําบลโคกเครือ ถึง 

บานหนองหอไตร หมู 2 ตําบลลํา

หนองแสน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 660  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด

L = 16.702423 E = 103.281664

พิกัดสิ้นสุดโครงการ  L = 16.676823

E = 103.289432

      1,919,000      1,919,000    1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

263 กอสรางถนน คสล. สายสามแยก

ลาดยาง บานหวยยางดง หมู 8 

ตําบลโคกเครือ ถึง บานคําขาม 

หมู 1 ตําบลดงมูล อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 660  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด L

 = 16.724418 E = 103.320579 

L = 16.74134 E = 103.319822

      1,919,000      1,919,000    1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

264 กอสรางถนน คสล. สายบานโคก

เครือ หมู 1 ตําบลโคกเครือ ถึง 

บานหนองมันปลา หมู 7 ตําบล

ลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ยาว 660  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตนโครงการ L = 16.701981

E = 103.282694  

L = 16.679128 E = 103.295835

      1,919,000      1,919,000    1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

265 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

งาม หมู 4 ตําบลโคกเครือ ถึง 

บานคําขาม หมู 1 ตําบลดงมูล 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 660  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตนโครงการ L = 16.724392 E = 

103.320674 พิกัดสิ้นสุดโครงการ  L = 

16.738811 E = 103.335791

      1,919,000      1,919,000    1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

266 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัวชุม ตําบลหนองหิน - 

บานนาบง ตําบลหนองสรวง 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

267 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัว หมู 8 ตําบลหนองบัว –

 แยกถนนสายบานหนองริวหนัง 

ตําบลลําหนองแสน  อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

268 กอสรางถนน คสล. สายบานโคก

กลาง ตําบลดงมูล – บานนาบง 

ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

269 กอสรางถนน คสล.รอบหนองคํา

ไชยวาร ตําบลหนองบัว – บาน

ศรีบุญเรือง ตําบลเสาเลา อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 700 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

270 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานศรี

บุญเรือง ตําบลเสาเลา – รอบ

หนองสาธารณะบานไชยวาร 

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

271 กอสรางถนน คสล. สายวัดปา

พุทธภูมิ ตําบลดงมูล – บาน

หนองกบ ตําบลโคกเครือ อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร    หนา 0.15 เมตร

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

272 กอสรางถนน คสล. สายบานพรม

ลี ตําบลหนองบัว – บานนาบง 

ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 700 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

273 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานศรี

สวาง ตําบลหนองบัว – บานนอย

ศรีสุข ตําบลเสาเลา อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

274 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองสรวง ตําบลหนองสรวง – 

บานไชยวาร ตําบลหนองบัว  

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

275 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองหิน หมู 4 ไปวัดปาดอนตูม 

บานหนองหิน หมู 4 , หมู 6 เขต

เทศบาลตําบลหนองหิน เชื่อมเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนอง

หิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ยาว  365  

เมตร หนา  0.75  เมตรพิกัดเริ่ม l = 

16.482347 E =103.22230 พิกัดสิ้นสุด

 l = 16.48978 E =103.213350 

      1,956,000      1,956,000    1,956,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

276 กอสรางถนนลูกรังสายบานดงมูล 

 หมู  11  บานหนองแข  หมู  2  

สายวัดปาพุทธภูมิ  บานโคกกลาง 

 หมู 14 เขตเทศบาลตําบลดงมูล

เชื่อมเขตเทศบาลตําบลหนองหิน 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว  6,000 

 เมตร หนา  0.25  เมตร พิกัดเริ่ม 

325228  1855541 พิกัดสิ้นสุด 

317652 1859247

      2,160,000      2,160,000    2,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

277 กอสรางถนน คสล.  รอบหนอง

สาธารณะหนองคําวัวตาย บาน

หนองแข หมู 2 เขตตําบลดงมูล 

เขตเทศบาลตําบลหนองหินและ 

เทศบาลตําบลดงมูล อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  3.00 เมตร ยาว  1,000 

เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  

800 เมตร   พิกัด 323978 1856880

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

278 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

แข หมู 7 ตําบลดงมูล – บานนา

บง หมู 8, 11  ตําบลหนองสรวง 

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว  1,000

 เมตร  หนา  0.20  เมตร  พิกัดเริ่ม 

325228 1855541   

พิกัดสิ้นสุด 317652 1859247 

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

279 กอสรางถนน คสล. สายบานไชย

วาร หมู 9 ตําบลหนองบัว– บาน

นาบง ตําบลหนองสรวง อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

280 กอสรางถนนลาดยาง บานโคก

ใหญ หมู7 ตําบลหนองบัว-บาน

หนองสรวง ตําบลหนองสรวง 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว 600 

เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

281 กอสรางถนน  คสล.  สายบาน

ไชยวาร หมู 11  ตําบลหนองบัว 

 -  บานคําขาม  ตําบลดงมูล 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

282 กอสรางถนน คสล. สายบานไชย

วาร หมู 6 ตําบลหนองบัว-บาน

ศรีบุญเรือง ตําบลเสาเลา อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

283 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

สาร หมู 6 ตําบลหนองกุงศรี-

บานหนองกุงเผือก หมู 3 ตําบล

ลําหนองแสน  อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 1,300 

เมตร คาพิกัด จุดเริ่มตนโครงการ 

ละติจูด 48 Q 0319414 ลองจิจูด 

1841957 จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 48

 Q 03201151 ลองจิจูด 1842705

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

284 กอสรางถนน คสล. สายบานคําไฮ

 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนอง

กุงศรี – บานนาดี ตําบลคําใหญ 

อําเภอหวยเม็ก อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 740 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

285 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองหวา ตําบลหนองกุงศรี  – 

บานหนองไมตาย  ตําบลโคกเครือ

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 740 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(2,990,000)

287 กอสรางถนน คสล. สายบานนอย

ศรีสุข ตําบลเสาเลา – บานหนอง

กุงเผือก ตําบลลําหนองแสน 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 740 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

288 กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

ศิลา ตําบลหนองกุงศรี – บาน

หนองบัวแดง ตําบลหนองใหญ 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 740 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

286 ซอมสรางถนนลาดยาง สายบาน

หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี – 

บานหนองแสง ตําบลบึงนาเรียง 

อําเภอหวยเม็ก อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 10,000 

เมตร

     1,000,000   1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

289 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนา

มูล ตําบลหนองใหญ – บานคําไฮ

 ตําบลหนองกุงศรี  อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

290 ซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกจาก

ถนนลาดยางครองทรัพย-นา

คลองแสน ตําบลหนองใหญ – 

บานหนองไมตาย ตําบลโคกเครือ 

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

291 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานไทร

ทอง ตําบลดงมูล – บานหนองกบ

 ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

292 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองกบ ตําบลโคกเครือ – บาน

ภูฮัง ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

293 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองหวา ตําบลหนองกุงศรี – 

บานหนองกบ ตําบลโคกเครือ 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

294 กอสรางถนน คสล. บานศรีบุญ

เรือง หมู 5 ตําบลเสาเลา - บาน

ไชยวาร  หมู 8 ตําบลหนองบัว  

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 700 เมตร จุดเริ่มตน 

N16.41.020 S 103.21.480

จุดสิ้นสุด N16.41.090 S 103.21.500

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

295  กอสรางถนนคสล. สายบานโคก

กลาง ตําบลดงมูล –บานหนองกบ

 ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  พิกัด N 16 46 57 E 103 17 45 

  N 16 46 47 E 103 17 20

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

296 กอสรางถนนคสล. สายสามแยก

ลาดยาง บานหวยยางดง หมู 8 

ตําบลโคกเครือ - บานคําขาม หมู

 1 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 660 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัดเริ่มตน

L = 16.724418 E = 103.320579 

พิกัดสิ้นสุดร L = 16.74134 E = 

103.319822

1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

297  กอสรางถนน คสล. บานโคกเครือ

 ตําบลโคกเครือ หมู 1 ตําบลโคก

เครือ  - บานหนองมันปลา หมู 7

 ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 660 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน

โครงการ L = 16.701981 E = 

103.282694 พิกัดสิ้นสุดโครงการ L = 

16.679128 E = 103.295835

1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

298  กอสรางถนน คสล. บานนางาม 

หมู 4  ตําบลโคกเครือ-บานศรี

สวาง หมู 12 ตําบลหนองบัว 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 660 

เมตร หนา 0.15 เมตร   พิกัดเริ่มตน

โครงการ L = 16.724392 E = 

103.320674 พิกัดสิ้นสุดโครงการ  L = 

16.738811 และ E = 103.335791

1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  241

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

299 กอสรางถนน คสล. สายบานไชย

วาร หมู11 ตําบลหนองบัว - บาน

คําขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 400 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

300  กอสรางถนน คสล. สายบานไชย

วาร หมู 6 ตําบลหนองบัว-บาน

ศรีบุญเรือง ตําบลเสาเลา อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา  0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

301  กอสรางถนน คสล. สายบานศรี

บุญเรือง หมู5 ตําบลเสาเลา – 

บานไชยวาร หมู 8 ตําบลหนองบัว

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700  

เมตร หนา 0.15 เมตร N 16.40.313 E 

103.18.300

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

302 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

แข  หมู  2   เขตเทศบาลตําบล

หนองหิน - บานโคกกลาง ตําบล

ดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร   ยาว  

6,000   เมตร  หนา  0.20  เมตร  พิกัด

เริ่ม 325222 1855565   กัดสิ้นสุด 

317652 1859247

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

303 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

แข หมู 7 ตําบลดงมูล – บานนา

บง หมู 8  หมู  11  ตําบลหนอง

สรวง  เขตเทศบาลตําบลหนองหิน

เชื่อมเขตเทศบาลตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว  1,000

   เมตร   หนา  0.20 เมตร  พิกัดเริ่ม 

325228 1855541  พิกัดสิ้นสุด 

317652 1859247 

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

304  กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัวแดง หมู2  ตําบลหนอง

ใหญ ตําบลหนองกุงศรี - บาน

สระแกว ตําบลคํากาว อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 550 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัดเริ่มตน N 

16°39'57.54" E 103°14'12.09"  สิ้นสุด

 N 16°39'6.48"  E  103°13'37.68

1,980,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

305  กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

สมบูรณ หมู4  ตําบลหนองใหญ -

 บานหนองบัวแดง หมู 2 ตําบล

หนองใหญ - บานสะอาดนาดี 

ตําบลหนองกุงศรี  อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 550 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

16°39'54.90" E 103°14'26.69"  -

สิ้นสุด N 16°59'11.88"  E  

103°16'50.76

1,980,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

306  กอสรางถนน คสล.สายบานนอย

ศรีสุข ตําบลเสาเลา – บานหนอง

กุงเผือก ตําบลลําหนองแสน 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

307 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนน

ศิลา ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ

หนองกุงศรี – ถนนลาดยางสาย

หวยเม็ก-ทาคันโท อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 9,000 

เมตร

900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

308  กอสรางถนน คสล. บานคํานอย 

ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุง

ศรี – บานทรายทอง ตําบลทราย

ทอง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 เมตร

700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

309  กอสรางถนน คสล. บานหนองโน

 ตําบลโคกเครือ – บานคําขาม 

ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

310  ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน

สระแกว ตําบลหนองกุงศรี – 

บานสะอาดนาดี ตําบลหนองกุงศรี

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 6,000 

เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

311  ซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําไฮ

 ตําบลหนองกุงศรี –บานหนอง

ใหญ ตําบลหนองใหญ อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

312  ซอมแซมถนนลูกรัง สายจาก

สะพานมูล บานหนองหิน หมู 6 

ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี

 – สุดเขตเชื่อมเขต ตําบลดง

สมบูรณ อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,600 

เมตร หนา 0.20 เมตร 

568,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

        600,000

(499,000)

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง313  ซอมแซมถนนลูกรังสาย บาน

หนองสรวง ตําบลหนองสรวง –

บานโคกครึม หมู 5 ตําบลหนอง

หิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

314  กอสรางถนน คสล. สายบานหวย

ยางดง ตําบลโคกเครือ – บานคํา

ขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

315  กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองกบ ตําบลโคกเครือ-บาน

โคกกลาง ตําบลดงมูล อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(497,000)

317  กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอหนองกุงศรี – บานยาง

เนียม ตําบลบึงนาเรียง อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

318  ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองกบ ตําบลโคกเครือ–บาน

หวยหินลาด ตําบลดงมูล อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 4,000  

เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

316 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองหวา หมู 9  ตําบลหนองกุง

ศรี อําเภอหนองกุงศรี –บาน

หนองแสง  หมู 5 ตําบลบึงนา

เรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 7,000 

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  245

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

319  กอสรางถนน คสล. สายบานนา

มูล หมู3 ตําบลหนองใหญ – 

ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 635 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,900,000

(1,127,000)

321 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองไมตาย ตําบลโคกเครือ - 

บานหนองชุมแสง ตําบลหนอง

ใหญ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 660 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

16.41.45.06 E 103.16.6.38  สิ้นสุดN 

16.41.53.69 E 103.15.16.27

1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

322 กอสรางถนนลูกรัง สายบานนามูล

 หมู3 ตําบลหนองใหญ-บานหาด

ทรายมูล ตําบลพิมูล อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,950 

เมตร พิกัดเริ่ม N 16.42.49.31 E 

103.13.34.20 สิ้นสุด N 16.42.21.98 E

 103.12.35.46

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

323  กอสรางถนน คสล. บานน้ําพอง

พัฒนา ตําบลโคกเครือ –บานไทร

ทอง ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 660 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,919,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

320 กอสรางถนน คสล. สายบานไชย

วาร หมู 6  ตําบลหนองบัว -  

บานคําขาม หมู 1  ตําบลดงมูล 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร หนา 0.15  เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

324  กอสรางถนน คสล. บานหนองบัว

 หมู 10 ตําบลหนองบัว –บาน

หนองสรวง ตําบลหนองสรวง 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,999,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

325  กอสรางถนน คสล. บานคําขาม 

ตําบลดงมูล – บานหนองกบ 

ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,999,900 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

326  กอสรางถนน คสล. บานหนอง

หิน หมู6 ตําบลหนองหิน –บาน

นาบง ตําบลหนองสรวง อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

327  กอสรางถนน คสล. บานหนอง  

 กุงเผือก  หมู 6 ตําบลลําหนอง

แสน –บานไชยวาร หมู 6 ตําบล

หนองบัว อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

328 กอสรางถนน คสล. สายสี่แยก

หนา ร.ร.คําโองวิทยา -ริม

ถนนลาดยางสายบานโนนศรีสวัสดิ์

 ตําบลดงมูล- นาอวน ตําบล

หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

999,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

329 กอสรางถนนคสล. สายบานหนอง

สามขา ตําบลหนองบัว -

ถนนลาดยางสาย บานคําขาม 

ตําบลดงมูล–บานหนองสามขา 

หมู5 ตําบลหนองบัว อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 350 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,300,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

330 กอสรางถนนลูกรัง สายบานหวย

ยางดง ตําบลโคกเครือ –  บานคํา

ขาม - บานดงมูล ตําบลหนองหิน

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว5,000 

เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

331  กอสรางถนน คสล. บานหนองกบ

 ตําบลโคกเครือ - บานไทรทอง 

หมู10 ตําบลดงมูล อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

332  ซอมแซมถนนลูกรัง  บานหนอง

หิน หมู6 ตําบลหนองหิน อําเภอ

หนองกุงศรี–บานโนนอํานวย 

ตําบลนาตาล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,900,000

(497,000)

333  กอสรางถนน คสล. บานนาบง 

ตําบลหนองสรวง–บานโคกคึม 

ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      2,000,000

(1,500,000)

335 กอสรางถนน คสล. บานหนองริว

หนัง ตําบลหนองกุงศรี –บาน

หนองสามขา  หลังทต.หนองบัว

 –บานหนองบัว หมู8 ตําบล

หนองบัว อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

336  กอสรางถนน คสล. บานนาบง 

ตําบลหนองสรวง–บานไชยวาร 

หมู9 ตําบลหนองบัว อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหวยเม็ก

334 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองสรวง ตําบลหนองสรวง - 

บานโคกใหญ ตําบลหนองบัว  

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,800 

เมตร
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

337 กอสรางถนน คสล. สาย 5 ธันวา

มหาราช จากตําบลคําใหญ-

เทศบาลตําบลหวยเม็ก  อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 475 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 2,375 ตารางเมตร  พิกัด

ละติจูด 16 37' 35.51" เหนือ / 103 14'

 9.89" ตะวันออก สิ้นสุด 16 37'20.21" 

เหนือ / 103 14' 2.56"ตะวันออก

1,400,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

338 กอสรางถนน คสล. สายบานชัย

ศร-ี บานเดชอุดม  เชื่อมระหวาง 

ตําบลคําใหญ -ตําบลพิมูล   

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 14,500 ตารางเมตร พิกัด

เริ่มที่ ละติจูด 16 40' 23.73" เหนือ / 

103 10' 2.8" ตะวันออก สิ้นสุด 16 

41'43.78" เหนือ / 103 10' 45.98"

ตะวันออก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

339 กอสรางถนน คสล. สายบานหวย

มวง – บานกุดทาลือ เชื่อม

ระหวาง ตําบลคําใหญ- เทศบาล

ตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตรพิกัด 

ละติจูด 16 37' 4.36" เหนือ / 103 10' 

36.42" ตะวันออก สิ้นสุด 16 37'40.50"

 เหนือ / 103 14' 49.27"ตะวันออก

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  250

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

340 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

ถาวร – บานสระแกว  ตําบลคํา

ใหญ- เทศบาลตําบลคํากาว 

อําเภอหนองกุงศรี ตําบลคําใหญ 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร พิกัด

เริ่มที่ ละติจูด 16 39' 28.43" เหนือ / 

103 11' 59.79" สิ้นสุด 16 39'22.52" 

เหนือ / 103 12' 33.05"

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

341 กอสรางถนน คสล. สายบานชัย

ศร-ีบานคําครึ่ง   ตําบลคําใหญ  

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ– 

เทศบาลตําบลกุดปลาดุก  อําเภอ

ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร ไหล

ทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร 

พิกัด ละติจูด 16 39' 45.20" เหนือ / 

103 9' 59.43"  สิ้นสุด 16 38' 37.10" 

เหนือ / 103 9' 24.61"

2,000,000 2,000,000 600,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

342 กอสรางถนน คสล. สายแยกบาน

นาดี –ทางหลวง 2039  ตําบลคํา

ใหญ- เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,350 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร  พิกัด

เริ่มที่ ละติจูด 16 37' 4.36" เหนือ / 

103 13' 23.99"สิ้นสุด 16 37'53.88" 

เหนือ / 103 12' 54.59"

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

343 กอสรางเสริมผิวยางแอสฟลท     

ติกบานโพธิ์ทอง หมู  9 ตําบลคํา

ใหญ สามแยกถนนลาดยางฮองฮี  

 - กระนวน  ไปบานนาดี  ถึง

ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัด ละติจูด 16 38' 50.45" 

เหนือ / 103 12' 5.32" ตะวันออก 

สิ้นสุด 16 38'19.15" เหนือ / 103 12' 

43.70"ตะวันออก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

344 กอสรางเสริมผิวยางแอสฟลทติก 

จากสามแยกบานชัยศรี ตําบลคํา

ใหญ - บานพิมูล ตําบลพิมูล    

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,510

เมตร พิกัด ละติจูด 16 40' 7.80" เหนือ

 / 103 9' 34" ตะวันออก สิ้นสุด 16 

41'15.41" เหนือ / 103 9' 13.05"

ตะวันออก

2,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

345 กอสรางเสริมผิวยางแอสฟลท

ติกสายสามแยกถนนลาดยางฮองฮี

 – กระนวน ถึง ประปา บานคํา

ใหญ หมู  7  ตําบลคําใหญ 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 680 

เมตร พิกัด ละติจูด 16 39' 25.28" 

เหนือ / 103 11' 6.75" ตะวันออก 

สิ้นสุด 16 39'40.07" เหนือ / 103 11' 

22.60"ตะวันออก

1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

346 กอสรางถนน คสล. สายบาน

ทรายงาม หมู 2 ตําบลทรายทอง 

คุมหนองบัวบาน อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ ถึง บานนามูล 

ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังลง

ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัดเริ่มตน 

ละติจูด 16455599 N ลองจิจูด 

103101822 E จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.465160 N ลองจิจูด 103104997 E

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(497,000)

347 กอสรางถนน คสล. สายบาน

ครองทรัพย หมู 4 ตําบลทราย

ทอง ถึง บานหาดทรายมูล 

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังลง

ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด ละติจูด 

16.7257 N ลองจิจูด 103.203353 E 

จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.71.7585N 

ลองจิจูด 103.207688 E

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

348 กอสรางถนน คสล. สายบาน

ทรายทอง หมู  5 ตําบลทรายทอง

 - บานเอราวัณ ตําบลหนองใหญ 

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังลง

ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด ละติจูด

16.755394 N ลองติจู103.18.5114E 

จุดสิ้นสุด ละติจูด16.759524 N 

ลองจิจูด 103.189749

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

349 กอสรางถนน คสล. สายสามแยก

บานโนนเตาไห หมู 1 ถึง บาน

ทรายเงิน หมู 3  ตําบลทรายทอง

 ถึง สามแยกครองทรัพย หมู 4 

ตําบลทรายทอง - บานเดชอุดม 

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1.00 เมตร พิกัด ละติจูด 

16.736719 N ลองจิจูด 103.174589 E

 จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.730737N 

ลองจิจูด 103.188236 E

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

350 กอสรางถนน คสล. สายบาน

ครองทรัพย หมู 4 ตําบลทราย

ทอง  ถึง บานเดชอุดม ตําบลพิมูล

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1 เมตร พิกัด ละติจูด 16.73600

 N ลองจิจูด 103.19436 E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16.710373 N ลองจิจูด 

103.17307E

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

351 กอสรางถนนลูกรัง สายสามแยก

บานโนนเตาไห หมู 1 ไป บาน

ทรายเงิน หมู 3 ถึง สามแยก

ครองทรัพย หมู 4 ตําบลทราย

ทอง ไป บานเดชอุดม ตําบลพิมูล

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หนา 0.20 

เมตร ยาว 1,800 เมตร ปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 2,160 ลูกบาศกเมตร พิกัด 

ละติจูด 16.736819 N ลองจิจูด 

103.174589 E จุดสิ้นสุด ละติจูด

16.730737N ลองจิจูด 103.188236

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2,000,000

(499,000)

      1,500,000

(298,000)

354 กอสรางถนนลาดยางสาย บานบึง

นาเรียง หมู 7 ตําบลบึงนาเรียง 

ถึง บานโนนสวรรค หมู 2 ตําบล

โนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด E317633 N 1834725

จุดสิ้นสุด พิกัด E318608 N 1832988

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

352 กอสรางถนน คสล. บานนอย

นางนวล หมู 1 ตําบลบึงนาเรียง 

ถึง บานกุดโดน ตําบลกุดโดน 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

พิกัด ละติจูด 1835095 N ลองจิจูด 

316956 E จุดสิ้นสุด ละติจูด1834366N

 ลองจิจูด 316666 E

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

353 กอสรางถนน คสล. บานนาสีนวล

 หมู 2  ตําบลบึงนาเรียง ถึง บาน

หนองโน หมู 3 ตําบลหัวหิน 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด E319787 N1835234

จุดสิ้นสุด พิกัด E320350 N1835277

     1,500,000   1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

355 กอสรางถนน คสล. บานแสง

จันทร หมู 4  ตําบลบึงนาเรียง 

อําเภอหวยเม็ก ถึง บานคําไฮ 

ตําบลคํากาว อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัดE315265N1837801

จุดสิ้นสุด พิกัด E314667 N 1840616

2,000,000 2,000,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

356 กอสรางถนน คสล. บานบึงนา

เรียง หมู 7  ตําบลบึงนาเรียง ถึง 

บานหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู 9 

ตําบลกุดโดน  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด E317647 N 1835045

จุดสิ้นสุด พิกัด E317963 N 1833230

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

357 กอสรางถนนลาดยาง บานบึงนา

เรียง หมู 7 ตําบลบึงนาเรียง ถึง 

บานโนนสวรรค  ตําบลโนน

สะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร พรอมลง

ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด E317633 N 1834725

จุดสิ้นสุด พิกัด E318608 N 1832988

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

358 กอสรางถนน คสล.สายบานหาด

ทรายมูล –บานพิมูล ตําบลพิมูล 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ–

 ตําบลน้ําออม  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลงไหล

ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 1 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด N164177 E 1031118 

จุดสิ้นสุด พิกัด N 164163 E 1030976

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

359 กอสรางถนน คสล.สายบานโนน

พิมาน – บานเดชอุดม ตําบลพิมูล

 ถึง บานครองทรัพย ตําบลทราย

ทอง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลงไหล

ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด N164136 E 1030934 

จุดสิ้นสุด พิกัด N 164320 E 1031052

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

360 กอสรางถนน คสล.สายบานหาด

ทรายมูล  หมู 6 ตําบลพิมูล – 

หนองผํา ตําบลหนองใหญ  

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลงไหล

ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร   

พิกัดจุดเริ่ม UD 072467 จุดสิ้นสุด UD 

075441

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

361 กอสรางถนนลูกรังสายหนอง

ผักแวน  ตําบลพิมูล – บานคํา

ใหญ ตําบลคําใหญ  อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,650 

เมตร  จุดเริ่มตนพิกัด UD 091479 

จุดสิ้นสุด พิกัด UD 109488

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

362 กอสรางถนนลูกรังสายบานโนน

พิมาน หมู 3 ตําบลพิมูล – ปา

กระถิน ตําบลพิมูล -ตําบลทราย

ทอง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600 

เมตร  พิกัดจดเริ่ม UD 043468 

จุดสิ้นสุด UD 035473

1,700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

363 กอสรางถนน คสล.สายบานหาด

ทรายมูล หมู 6 ตําบลพิมูล – 

หวยลิ้นฟา    ตําบลพิมูล ถึง

ตําบลหนองใหญ อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร พิกัดจุดเริ่ม UD 

090497 จุดสิ้นสุด UD 093512

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

364 กอสรางถนนลูกรังสายปาโคก

กลาง – บานเดชอุดม หมู 1 

ตําบลพิมูล- ตําบลหนองใหญ 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  พิกัดจุดเริ่ม UD 089492 

จุดสิ้นสุด UD 060496

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

365 กอสรางถนนลูกรังสายบานเดช

อุดม ตําบลพิมูล – บานชัยศรี 

ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,800 

เมตร  พิกัดจุดเริ่ม UD068478จุดสิ้นสุด

 UD 051445

2,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

366 ซอมแซมถนนลูกรังบานคําปะโอ 

หมู 9 ตําบลกุดโดน เชื่อมระหวาง

 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก ถึง

เทศบาลตําบลโนนสูง ตําบลโนน

สูง อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,900 

เมตร จุดเริ่มตน ละติจูด 16521312N 

ลองจิจูด 103244854E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16495192N ลองจิจูด 

103.240772

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

367 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนอง

แวงศรีสวัสดิ์ หมู 7 เชื่อมระหวาง 

 ตําบลกุดโดน ถึง ตําบลบึงนา

เรียง ตําบลบึงนาเรียง อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 4,700 

เมตร  จุดเริ่มตน ละติจูด 16549704 N 

ลองจิจูด 103294752E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16590547N ลองจิจูด 

103290894

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

368 กอสรางถนน คสล.บานกุดโดน 

หมู 1 เชื่อมระหวาง ตําบลกุดโดน

 ถึง เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง  

 ตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,950 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 7,800 ตารางเมตร ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน ละติจูด 116572957 N 

ลองจิจูด 103264890E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16589855N ลองจิจูด 

103262066 E

2,000,000 2,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

369 กอสรางถนน คสล.บานหนองไผ 

หมู 2 เชื่อมระหวาง ตําบลกุดโดน

ถึงเทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 

ตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,430 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 7,150 ตารางเมตร ไหลทาง

ลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน ละติจูด 16568428 N 

ลองจิจูด 103257801E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16574786N ลองจิจูด 

103246197 E

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

370 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองแวงดง หมู 4 (สาย5 

ธันวามหาราช) เชื่อมระหวาง

องคการบริหารสวนตําบลกุดโดน-

 ตําบลโนนสะอาด -ตําบลคํา

เหมือดแกว  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,800 

เมตร  จุดเริ่มตน ละติจูด 16532880 N 

ลองจิจูด 103298569E จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 1652850N ลองจิจูด 

103268841 E

2,000,000      1,280,000  - ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

371 กอสรางถนน คสล.สายโนนศิลา

อาสน หมู 2 ตําบลคําเหมือดแกว

 อําเภอหวยเม็ก ถึง บานโนนสูง 

หมู 8 ตําบลโนนสูง อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว

 2,970 เมตร จุดเริ่มตน Lat 16.84870 

Long 103.36643 จุดสิ้นสุด Lat 

16.90028 Long 103.32925

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

372 กอสรางถนน คสล. สายบานปากุง

 หมู 5  ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก ถึง บานปาคอหมู

 5 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,000 เมตร จุดเริ่มตน Lat 16.82302 

Long 103.38765 จุดสิ้นสุด Lat 

16.90343Long 103.56382

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

373 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

มันปลา หมู 6 ตําบลคําเหมือด

แกว อําเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ  ถึง บานหนองผักแวน 

 หมู 4 ตําบลเหลาดอกไม อําเภอ

ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700  

เมตรจุดเริ่มตน Lat 16.84370 Long 

103.67643 จุดสิ้นสุด Lat 16.90888 

Long 103.34225

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

374 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติก 

 สายบานคํามันปลา  หมู 6 

ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวย

เม็ก  ถึง บานกระบาก  หมู 5 

ตําบลเหลาดอกไม อําเภอชื่นชม 

จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000  

เมตรจุดเริ่มตน Lat 16.84856 Long 

103.36644 จุดสิ้นสุด Lat 

16.90435Long 103.32913

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

375 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

มันปลา  หมู 6 ตําบลคําเหมือด

แกว อําเภอหวยเม็ก  ถึง บาน

กระบาก  หมู 5 ตําบลเหลา

ดอกไม อําเภอชื่นชม จังหวัด

มหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง

ยาว 820 เมตร จุดเริ่มตน Lat 

16.87870 Long 103.36656 จุดสิ้นสุด 

 Lat 16.90678 Long 103.12925

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

376 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติก

 สายบานโนนสิลาอาสน หมู 9 

ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวย

เม็ก  ถึง บานนาคอ หมู 5 ตําบล

กุดโดน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร จุดเริ่มตน Lat 16.84430 Long 

103.21643 จุดสิ้นสุด  Lat 16.90056 

Long 103.32985

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

377 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร สายบานคํามันปลา  

หมู 6 ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 

ถึง บานกระบาก  หมู 5 ตําบล

เหลาดอกไม อําเภอชื่นชม 

จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร Lat 16.89430 Long 103.24643

 จุดสิ้นสุด  Lat 16.20056 Long 

103.32985

500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

378 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร สายบาน คํามะโฮ หมู

 7 ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอ

หวยเม็ก  ถึง บานหนองจาน  หมู

 1 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,360 

เมตร  Lat 16.80430 Long 

103.321643 จุดสิ้นสุด  Lat 16.90256

 Long 103.32985

500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

379 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 

สายบานหนองรัง หมู 8 ตําบลคํา

เหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก   สาย

 5 ธันวา ถึง  บานนาคอ หมู 5 

ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว

 1,800 เมตร จุดเริ่มตน Lat 16.89430 

Long 103.61843 จุดสิ้นสุด Lat 

16.90006 Long 103.32985

700,000 700,000 700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

380 กอสรางถนน คสล. บานเนินลาด 

หมู 9 ตําบลหวยเม็ก ถึงบาน

หนองไผ หมู 2 ตําบลกุดโดน 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 พิกัดเริ่มที่ ละติจูด 16 

34' 27.67" เหนือ / 103 14' 25.91" 

ตะวันออก สิ้นสุด 16 34'28.07"     

เหนือ / 103 14' 50.33"ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

381 กอสรางถนน คสล. บานกุดทาลือ

 หมู 6 ตําบลหวยเม็ก ถึงบานกุด

โดน หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 พิกัดเริ่มที่ ละติจูด 16 

35' 45.04" เหนือ / 103 15' 38.90" 

ตะวันออก สิ้นสุด 16 35'21.72" เหนือ /

 103 15' 46.60"ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

382 กอสรางถนน คสล. บานกุดทาลือ

 หมู 12 ตําบลหวยเม็ก ถึงบาน

พิทักษ หมู 4 ตําบลหวยเม็ก 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 320 

เมตร หนา 0.15 พิกัดเริ่มที่ ละติจูด 

16355299 เหนือ / 103.2044

ตะวันออก สิ้นสุด 16.355349 เหนือ / 

103.145706 ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

383 กอสรางถนน คสล. บานกุดทาลือ

 หมู 6 ตําบลหวยเม็ก  เทศบาล

ตําบลทาลาดดงยาง  ถึงบานพระ

ธาตุ หมู 15 (ขางโรงเรียนหวย

เม็กวิทยาคม) ตําบลหวยเม็ก 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16 35' 8.95" N / 103 14' 55.78" E 

สิ้นสุด 16 35' 36.68" N / 103 15' 

2.62" E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

384 กอสรางถนน คสล. บานปายาง 

หมู 5 ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวย

เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ถึงบาน

หนองหวา ตําบลชื่นชม อําเภอ

ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 พิกัดเริ่มที่ ละติจูด 16 

34' 21.80" เหนือ / 103 12' 48.70" 

ตะวันออก สิ้นสุด 16 34' 17.96" เหนือ

 / 103 12' 12.53" ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

385 กอสรางถนน คสล. บานเนินลาด 

หมู 9 ตําบลหวยเม็ก ถึงบาน

หนองแวงมวง หมู 3 ตําบลกุดโดน

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มที่ 

ละติจูด   16.569934 เหนือ /

103.240170ตะวันออก สิ้นสุด 

16.556730 เหนือ / 103.24884 

ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,000,000

(497,000)

387 ซอมสรางแคปซีลแอสฟลติกส

สายหวยมะทอหมู 2 ตําบลหัวหิน

 – บานหวยเตย ตําบลเวอ  

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ขยายไหลทาง ขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน ละติจูด 16.3526 ลองจิจูด 

103.2132 จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.3520

ลองจิจูด 103.2148

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

388 กอสราง ถนน คสล.สายบาน

หนองโน หมู 7 ตําบลหัวหิน – 

บานนาสีนวล หมู 2 ตําบลบึงนา

เรียง  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ขยายไหลทาง ขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน ละติจูด 16.3534 ลองจิจูด 

103.1917 จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.3532

ลองจิจูด 103.1815

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

389 กอสรางถนน คสล. บานพาน

สุวรรณ  หมู  2 เทศบาลตําบล

หวยเม็ก- เทศบาลตําบลทาลาด

ดงยาง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 190 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 950 ตารางเมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด 16.361968 N 

103.125909

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

386 กอสรางถนนคสล.สายบานโคก

ลาม หมู 1 ตําบลหัวหิน – โนน

สมบูรณ - สามแยกโนนภักดี 

ตําบลนาเชือก  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตร ขยายไหลทางขางละ 1 เมตรพิกัด

เริ่มที่ จุดเริ่มตน ละติจูด 16.3526 

ลองจิจูด 103.2132 จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.3520 ลองจิจูด 103.2148

     1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

390 ปูผิว Asphalt Concrete สี่แยก

ดอนปูตา-กม+0.15 ทางไปบาน

พนมทอง หมู  7 เทศบาลตําบล

หวยเม็ก  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หรือมี Asphalt Concrete ไม

นอยกวา 750 ตารางเมตร จุดเริ่มตน

พิกัด 16.353407 N 103.133381 E

400,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

391 ปูผิวทาง  Asphalt Concrete 

เริ่มจากแยกทางหลวง 2110 

หนาถุงเงินฟารม-แยกหนองใหญ

หวยเม็ก  ฝายน้ําลน บานพิทักษ

พัฒนา หมู  4 เทศบาลตําบลหวย

เม็ก-เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 เมตร

 ชวงที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 425 

เมตร หรือมีพื้นที่ Asphalt Concrete 

ไมนอยกวา 2,305 ตารางเมตร

1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

392  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบด

อัดแนนสายบานปากุง หมู 5 

ตําบลคําเหมือดแกว  ถึง บานนา

คอ  หมู  5 ตําบลกุดโดน  อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000 

 เมตร พิกัดเริ่มที่  N 16 31 29 E103 

13 39 สิ้นสุดที่พิกัด N 16 31 27  E103

 14 09

1,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

393  กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

เหมือดแกว หมู 3 ตําบลคํา

เหมือดแกว  อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ ถึง บานหนอง

หวาหมู 3 ตําบลชื่นชม อําเภอชื่น

ชม จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 900  

เมตร พิกัดเริ่มที่  N 16 32 40 E103 12

 13 สิ้นสุดที่พิกัด N 16 31 46 E103 11

 53

1,500,000      1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

394  ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน

หนองรังหมู 8  ตําบลคําเหมือด

แกว    ถึงบานเนินลาด  หมู 9 

ตําบลหวยเม็ก  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 7,010 

 เมตร พิกัดเริ่ม N 16 32 29 E103 12 

28 สิ้นสุด  N 16 33 41 E103 13 37

1,500,000      1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

395  ซอมแซมถนนลูกรังสายบานปา

กุง  หมู 5  ตําบลคําเหมือดแกว 

อําเภอหวยเม็ก ถึงบานโนนสูง

เหนือ หมู 7  ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 5,000 

 เมตร พิกัดเริ่ม N 16 31 45 E103 13 

31  สิ้นสุด N 16 29 44 E103 13 36

500,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

396  กอสรางถนน คสล. บานหนอง

กุง-ไทย หมู 4,6  ตําบลโนน

สะอาด ถึง บานโคกลาม   ตําบล

หัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 2,765 

 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่ม

321170E,1830710N สิ้นสุดที่

321280E,1827820N

2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

397  กอสรางถนน คสล. สายบานทา

วัด หมู 5  ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหวยเม็ก ถึง บานหนองเสือ

 หมู 1 ตําบลเวอ  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่ม 

421700E,1830900N สิ้นสุดที่

422800E,1830400N

2,000,000     1,100,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

398  กอสรางถนน คสล.สายเริ่มสาม

แยกหมู  13  ทางไปบอขยะ 

ตําบลหวยเม็ก ถึงถนนลาดยาง

บานหัวดง กม. 0  เทศบาลตําบล

หวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,602 

 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 8,010 ตารางเมตร พิกัดเริ่ม

ที่  16º35'55.39"N103º 13'10.94" E 

สิ้นสุด 16º 35' 10.66" N 103º 12' 

55.74" E

2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

399  กอสรางถนนลูกรัง สายสามแยก

โนนตาไห – ทรายเงิน  ตําบล

ทรายทอง ถึง สามแยกครอง

ทรัพย-บานเดชอุดม ตําบลพิมูล  

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่ม 

16º73'68.19"N  103º 17'45.89" E 

สิ้นสุด 16º 73' 07.37" N 103º 18' 

82.36" E

500,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,500,000

(989,000)

401  กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน  

จากบานหนองปะโอ หมู 9 ตําบล

กุดโดน อําเภอหวยเม็ก ถึง บาน

นางาม หมู  6 ตําบลโนนสูง 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,200 

เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พิกัดเริ่มที่ 

16.521319 N  103.244835 E 

จุดสิ้นสุด16.493295 N  103.240465 E

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

402  กอสรางถนน คสล.จาก บานกุด

โดน หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอ

หวยเม็ก  ถึงบานกุดทาลือ ตําบล

หวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,900 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มที่ 

16.572945 N  103.264878 E  

จุดสิ้นสุด 16.589868 N  103.262058E

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

403  กอสรางถนน คสล.สายหนอง

ผักแวน บานหาดทรายมูล  หมู 5 

 ตําบลพิมูล   ถึง  บานคําใหญ   

ตําบลคําใหญ  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว  700  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่ม 

N3070050 E1846780 สิ้นสุด 

N3070200  E1845250  

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง400 กอสรางถนน คสล. สายบานกุด

ทาลือ หมู 12 ตําบลหวยเม็ก ถึง 

บานหวยมวง ตําบลคําใหญ 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 720 

เมตร หนา 0.15 พิกัดเริ่มที่ ละติจูด 16 

35' 52.83" เหนือ / 103 15' 20.57" 

ตะวันออก สิ้นสุด 16 36' 12.95" เหนือ

 / 103 15'  0.86" ตะวันออก



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  265

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

404  กอสรางถนน คสล.สาย 5 ธันวา

มหาราช บานหาดทรายมูล หมู 6

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก  ถึง 

บานนาคลองแสน ตําบลหนอง

ใหญ  อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000 

 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตนที่ N

 3080950 E 1847750 สิ้นสุดที่ N 

3100150 E 1850960     

2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

405  ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคก

ปากุง ตําบลคําใหญ  (ทต.คําใหญ)

 หมู 10 ถึงเขต องคการบริหาร

สวนตําบลคําใหญ  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 4  เมตร ยาว 1,768  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดละติจูด  16°

 39` 00.21”  เหนือ  ลองจิจูด  103° 

11` 03.53”  ตะวันออก สิ้นสุด ละติจูด 

 16° 38` 39.75”  เหนือ  ลองจิจูด  

103° 10` 17.92”  ตะวันออก

466,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

406  ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานชัย

ศรี ทเทศบาลตําบลคําใหญ  หมู  

3  เชื่อมตําบลคําใหญ อําเภอหวย

เม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,355 

 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดละติจูด  

16° 40` 15.91”  เหนือ ลองจิจูด  103°

 09` 58.54”  ตะวันออกละติจูด  16° 

40` 00.88”  เหนือ ลองจิจูด  103° 10`

 54.34”ตะวันออก

500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

407  ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานชัย

ศรี หมู 3 เทศบาลตําบลคําใหญ 

ผานเขต ตําบลคําใหญ - บอขยะ

เทศบาล อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,960 

 เมตร หนา 0.15  เมตร พิกัดเริ่มตน Lat

 16° 39` 45.46”  N Long 103° 11` 

13.10”  E สิ้นสุด Lat 16° 40` 17”  N

 Long 103° 9` 58.80”  E

     1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกมลาไสย
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

408 กอสรางถนนคสล. สายบานบอ 

หมู 13 ตําบลธัญญา –บานดงลิง 

หมู 11 ตําบลเจาทา อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร   ยาว 

3,400   เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง

ลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร พิกัด 48 Q 

034887 UTM 1800295   48 Q 

0351135 UTM 1796601

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

409 กอสรางถนนคสล. สายบานบอ 

หมู 9 ตําบลธัญญา เขตเทศบาล

 –บานหนองตุ หมู 14 ตําบล

ธัญญาเขต อบต. อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่

 คสล.ไมนอยกวา 18,000 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน 48 Q 0349403 UTM 

1798464    พิกัดสิ้นสุด 48 Q 

0352119 UTM 1799108

      2,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

410 กอสรางถนนคสล. สายบานบอ 

หมู 13 ตําบลธัญญา เขตเทศบาล

 –บานโปโล หมู 10,13 ตําบล

กมลาไสย เขต อบต. อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

คสล.ไมนอยกวา 19,000 ตารางเมตร  

พิกัดเริ่มตน 48 Q 0349371 UTM 

1798520   พิกัดสิ้นสุด 48 Q 0345291

 UTM 1801878

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  267

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

411 กอสรางถนนคสล. สายบานแก 

หมู 12 ตําบลธัญญาเขตเทศบาล

 –บานโปโล หมู 10,13 ตําบล

กมลาไสย เขต อบต. อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือตาม

สภาพ พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

25,000.00 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มตน 48

 Q 3046752 UTM 1798164    พิกัด

สิ้นสุด 48 Q 0345291 UTM 1801878

     2,000,000      900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

412 กอสรางถนนคสล. สายบานบอ 

หมู 13 ตําบลธัญญา –บานลาด 

หมู 7,13 ตําบลหลักเมือง อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่

 คสล.ไมนอยกวา 13,500 ตารางเมตร  

พิกัดเริ่มตน 48 Q 3048979 UTM 

1800414    พิกัดสิ้นสุด 48 Q 

0351449 UTM 1800751

     2,000,000      900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

413 กอสรางถนนคสล. สายบานบอ 

หมู 13 ตําบลธัญญา เขตเทศบาล

 –บานบอ หมู 13 ตําบลธัญญา

เขต อบต. อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่

 คสล.ไมนอยกวา 18,000 ตารางเมตร  

พิกัดเริ่มตน 48 Q 3049403 UTM 

1798464    พิกัดสิ้นสุด 48 Q 

0352119 UTM 1799108

     2,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  268

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

414 กอสรางถนน คสล.จากบานนาบึง

หมู 8 ตําบลหนองแปน อําเภอ

กมลาไสย  ถึงพระธาตุโนนสาวเอ

 บานโนนทัน ตําบลเหลากลาง 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 865 

เมตร  16°16'45.48"N  103°29'41.30"E

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

415 กอสรางถนน คสล.สายบานโนน

โพธิ์ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน –

 บานโนนคอ หมู 8 ตําบลธัญญา 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 865 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลุกรัง 

0.30 เมตร 16°16'52.44"N   

103°31'14.6"E

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,900,000

(499,000)

417 กอสรางถนน คสล.สายบานนาบึง

หมู 8 ตําบลหนองแปน– บาน

โนนทัน    ตําบลเหลากลาง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 865 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลุกรัง 

0.30 เมตร 16°16'20.45"N     

103°29'55.74"E

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

418 กอสรางถนน คสล.สายบานนา

เชือก หมู 5 ตําบลหนองแปน –

บ.หนองบัว ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 865 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง 

0.30 ม  16°18'31.54"N   

103°27'44.78"E

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

416 กอสรางถนน คสล.สายบานเสมา 

หมู 7 ตําบลหนองแปน – บานสง

ยาง ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 895 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง 

0.30 เมตร6°18'39.25"N     

103°31'11.97"E

     1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  269

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

419 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

แปน หมู 2 ตําบลหนองแปน – 

บานหัวหนอง ตําบลเหลากลาง 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 865 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลุกรัง 

0.30 เมตร   16°16'31.15"N  

103°30'10.04"E

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

420 กอสรางถนนลาดยางสายบานหัว

ขวา  หมู 8  ตําบลหลักเมือง ถึง 

บานฟากปาว ตําบลกมลาไสย  

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,130  

เมตร    ไหลทางขางละ 1.00  เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  18,780  ตารางเมตร 

16.347732 , 103.586569  สิ้นสุด  

16.336098 , 103.596869

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

421 กอสรางถนน คสล. บานโปโล หมู

 ที่ 10,13 อบต.กมลาไสย-บาน

สระบัว เทศบาลตําบลกมลาไสย 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 650   

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ไมนอยกวา 3,250   เมตร  พิกัด N 16 

18.285 , E 103 33.564 N 16 19.369 

, E 103 34.049

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

422 ซอมแซมถนนลาดยางบานสงยาง

หมู 3 อบต.กมลาไสย-บานสง

เปลือย อบต.ธัญญา ตําบลกมลา

ไสย อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร ยาว 1,100 

เมตร  พิกัดโครงการ จุดเริ่มตนโครงการ

 N 16 17.886 , E 103 31.871  

จุดสิ้นสุดโครงการ N 16 17.417 , E 

103 32.240

      2,000,000      1,610,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1,900,000

(498,000)

424 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบเคปซีลสายบานสะอาดสมศรี

 หมู 15,5 ตําบลธัญญา อําเภอ

กมลาไสย  ถึง บานตูมหมู 1 

ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร  พิกัด 16 องศา  16 ลิปดา 29.20 

 ฟลิปดา

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,950,000

(498,000)

426 กอสรางถนน คสล.สายรอบบาน

สมโฮง หมู 11 – โรงสีชุมชนบาน

หัวแฮด หมู 10 ตําบลธัญญา  

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 590 

เมตร พิกัด 16 องศา 15 ลิปดา 29.20 

ฟลิปดา - 16 องศา 15 ลิปดา 24.28 

ฟลิปดา

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

423 กอสรางถนน คสล.บานดอนยาง

หมู 6 อบต.กมลาไสย-บานเสมา 

เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 650.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ไมนอยกวา 3,250   เมตร พิกัดโครงการ

  N 16 19.594 , E 103 31.208 N 16 

19.268 , E 103 31.207

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

425 กอสรางถนน คสล.จากบานสง

เปลือย หมู 7 ตําบลธัญญา –บาน

โนนโพธิ์ศรี  ตําบลธัญญา  อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,500 

เมตร  พิกัด  16 องศา 17 ลิปดา  16.08

 ฟลิปดา พิกัด  16  องศา 17 ลิปดา  

06.11  ฟลิปดา

     1,950,000    1,950,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

427 กอสรางถนน คสล.สายบานดอน

สวรรค หมู 4  ตําบลโคกสมบูรณ 

  ถึง บานธนบุรี   ตําบลโพนงาม  

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร   ยาว  

1,900  เมตร คิดเปนปริมาณพื้นที่ไม

นอยกวา  23,400  ตารางเมตร N 

16.2233, E 103.4024  จุดสิ้นสุด

โครงการ N 16.2190 , E 103.3850  

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

428 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองเตา หมู 3 ตําบลโพนงาม–

บานหนองไผ หมู 9 ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว  700 

เมตร  คาพิกัด  16  20’02.15”น.     

103  39’26.73”ออก     

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(499,000)

430 กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง

ตําบลสายบานโพนงามหมู 10 

ตําบลโพนงาม - บานราษฎร

สําราญ ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว   500 

เมตร คาพิกัด  16  18’39.82”น.     

103  40’41.03”ออก     

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(499,000)

429 กอสรางถนน คสล. สายเชื่อม

ระหวางบานโคกศรี หมู 4 – บาน

ดานเหนือ หมู 2  ตําบลโพนงาม

 – เชื่อมบานหนองไผ หมู 9 

ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว   

2,000 เมตร  คาพิกัด  16  19’33.85”

น.     103  40’07.02”ออก     

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง431 กอสรางถนน คสล.สายบานธนบุรี

 หมู 5 ตําบลโพนงาม  - บาน

นามล หมู 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 1,000

  เมตร   คาพิกัด  16  20’11.43”น.    

 103  38’42.03”ออก     

     2,000,000    2,000,000
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

432 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

ไผ ตําบลโคกสมบูรณ – บานโนน

ไฮ หมู 6 ตําบลโพนงาม - 

สะพานแกงตําบลหลักเมือง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง

ยาว   4,300  เมตร  คาพิกัด  16  

21’13.27”น.  103  37’44.50”ออก     

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

433 ลงหินลูกรังสายถนนเลียบคลอง

ชลประทานบานเกานอย หมู 3 

ตําบลเจาทา ถึง บานบอ ตําบล

ธัญญา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว  4,000

  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือ

ปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 2,000 

ลูกบาศกเมตร พิกัด 16.1345-103.3854

        640,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

434 กอสรางถนน คสล. สายคลอง

ชลประทาน บานทาใหม หมู 6 

ตําบลเจาทา ถึง บานเมย ตําบล

ดงลิง  อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 1,700 

 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงหิน

ลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 8,500 ตารางเมตร  พิกัด 

16.1421-103.3759

      2,000,000      2,000,000      700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

435 กอสรางถนน คสล.สายบานทา

สามัคคี หมู.13 ตําบลเจาทา ถึง

เชื่อมถึง ทางหลวง 214  บานบอ

 หมู2,9 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร   ยาว 350  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงหินลูกรัง

เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร พิกัด 

16.1315-103.3654

        910,000         910,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

436 กอสรางถนน คสล.บานเมย 

ตําบลดงลิง -บานทาเพลิง  ตําบล

เจาทา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 900 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พิกัดเริ่ม

โครงการ 16°14'55.27"น 

103°38'13.52"ตะวันออก สิ้นสุด 

16°14'10.54"น 103°38'0.49" ตะวันออก

      2,020,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

437 กอสรางถนนลาดยางสายบานโคก

ลาม ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย

  - บานบึง  ตําบลหลักเมือง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 400 

เมตร  พิกัดเริ่มโครงการ 16°16'4.33"น 

103°38'18.50"ตะวันออก สิ้นสุด 

16°16'3.08"น 103°38'23.78" ตะวันออก

        880,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

438 กอสรางถนน คสล.สายเรียบ

คลองสงน้ํา ตอน 9 จากทาง

หลวงหมายเลข 2116 - 

ถนนลาดยางสาย บานหนองตุ 

ตําบลธัญญา-บานดงลิง ตําบลเจา

ทา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,200 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

439 กอสรางถนน คสล. สายเรียบ

คลองสงน้ําสายใหญ ผั่งซาย จาก

ถนนทางหลวงหมายเลข 2116 

หมู13 ทต.ธัญญา ถึงคลองสงน้ํา 

บานสงเปลือย หมู7 อบต.ธัญญา 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 3,200 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

440 กอสรางถนน คสล. สายเรียบ

คลองสงน้ําหนาวัดปาศรีโพธิ์ทอง 

บานบอ หมู9 ทต.ธัญญา ถึงคลอง

สงน้ํา บานสงเปลือย หมู7 อบต.

ธัญญา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,800 

เมตร  หนา 015 เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

441 กอสรางถนนคสล.จากบานนาบึง 

หมู8 ตําบลหนองแปน ถึงพระธาตุ

โนนสาวเอ ตําบลหนองแปน 

อําเภอกมลาไสย  -บานโนนทัน 

ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,600 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง ลงลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

1,800,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

442 กอสรางถนนลาดยางสายบานนา

มล หมู2 ตําบลโคกสมบูรณ 

อําเภอกมลาไสย  ถึงบานดานแต

 หมู 12 เทศบาลตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,900 

เมตร

      2,000,000 1,000,000          900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(1,497,000)

        700,000

(408,000)

445 กอสรางถนน คสล. สายหนาวัด

ปาดงคอนสวรรค บานแจงจม หมู

 7  ตําบลเจาทา - บานหนองตุ 

หมู 3 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 570 

เมตร  หนา 0.15เมตร   ไหลทางลง

ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

      2,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

443 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

บานคําโพนทอง หมู 5 ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย ถึง 

ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร คิดเปนปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

14,400 ลูกบาศกเมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

444 กอสรางถนน คสล. สายบานทา

ใหม หมู 6 ตําบลเจาทา - บาน

เมย หมู 5 ตําบลดงลิง อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 146 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงหินลูกรังเฉลี่ย

ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 730 ตารางเมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        700,000

(498,000)

447 กอสรางถนน คสล.สายจากบาน

หนองแปน หมู 2 ตําบลหนอง

แปน  ไปถึงบานสงเปลือย ตําบล

ธัญญา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 860 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกลัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

1,892,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

448 กอสรางถนนลูกรังจากถนนสาย

ขอนแกน 2116 โพนทอง ตําบล

ลําชี  อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ  ถึง ผนังกั้นลําน้ําชี 

ตําบลมวงลาด อําเภอจังหาร 

จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตรยาว 15,000 

เมตร

     2,000,000 1,420,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

449 กอสรางถนน คสล. สายบานโคกสี

 หมู 4 ตําบลโพนงาม - บาน

หนองไผ หมู 9 ตําบลโคกสมบูรณ

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร

700,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

450 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนน

ไฮ หมู 6 ตําบลโพนงาม - บาน

หัวขวา หมู 8,12 ตําบลหลักเมือง

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000  

เมตร

        450,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

446 กอสรางถนนลูกรังจากบานหัว

แฮด หมู 10ตําบลธัญญา-บาน

หนองบัว หมู9,14 ตําบลเจาทา 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

451 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

สะอาดสมศรี บานจิกงามผานบาน

โนนคอ ตําบลธัญญา - บานตูม 

หมู 1,2 ตําบลเหลากลาง อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว  4,000 

เมตร

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

452 กอสรางถนน  คสล. สายบานโพน

งามหมู 10 ตําบลโพนงาม - บาน

ราษฎรสําราญ หมู 8 ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

453 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัว หมู 9,14 ตําบลเจาทา

 -บานหนองตุ หมู 3  ตําบลธัญญา

  อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15เมตร

        700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

        700,000

(498,000)

455 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองอีกุม หมู 7 ตําบลโคก

สมบรูณ - บานโนนไฮ หมู 6 - 

บานธนบุรี หมู 12 ตําบลโพนงาม

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 500 

เมตร

     3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง454 กอสรางถนน คสล. จากถนนสาย 

2116 บานบอ  หมู 9 ตําบล

ธัญญา - ถนนลาดยางบานดงลิง 

หมู 11 ตําบลเจาทา อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,600 

เมตร หนา 0.15 เมตร
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

456 กอสรางถนนลาดยางจากบาน

โนนคอ หมู 8 ตําบลธัญญา-  

บานดอนยูง หมูที่ 9,17 ตําบล

กมลาไสย อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 2,400 

เมตร

     2,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

        700,000

(499,000)

      2,000,000

(497,000)

459 ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบ

คลองสงน้ํา จากถนน คสล.สาย

มิตรภาพคําดี บานบอ หมู 13 

ทต.ธัญญา -  ถนนลาดยาง บาน

ลาด หมู7,13 ตําบลหลักเมือง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,600 

เมตร

     2,000,000 1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

457 ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบ

คลอง 8R จากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2116 บานสงเปลือย 

หมู 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ -ผนังกั้นน้ําชี

 กม.6 ตําบลมวงลาด จังหวัด

รอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 15,000 

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

458 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานธนบุรี

 หมู 5,12 ตําบลโพนงาม -บาน

นามล หมู 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  7,000 

 เมตร

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

460 กอสรางถนน คสล. สายบานนาบึง

 หมู 8 ตําบลหนองแปน อําเภอ

กมลาไสย - บานโนนทัน หมู 8 

ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

461 กอสรางถนน คสล.ถนนสายบาน

โนนสูง หมู 4 ตําบลหนองแปน 

อําเภอกมลาไสย  - บานสะอาด 

หมู 2  ตําบลโคกสะอาด อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,700 

เมตร   หนา 0.15 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

462 กอสรางถนน คสล.ระหวางบาน

หนองแปน หมูที่ 1,2,3 ตําบล

หนองแปน อําเภอกมลาไสย  - 

บานหัวหนอง  หมู 11 ตําบล

เหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร

     1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

463 ซอมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง 

สายบานหนองอีกุม หมู 7 ตําบล

โคกสมบูรณ - บานธนบุรี หมู 12 

ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ยาว  6,000

 เมตร

        800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(151,000)

464 กอสรางถนน คสล.สายบานธนบุรี

 หมู 12 ตําบลโพนงาม-บานโนน

ไฮ -บานหนองอีกุม  ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        700,000

(499,000)

466 กอสรางถนน คสล. บานดอนยูง 

หมู 9, 17 ตําบลกมลาไสย -  

บานสงเปลือย อบต.ธัญญา ตําบล

ธัญญา อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว ยาว 

650  เมตร หนา 0.15 เมตร

1,988,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

467 กอสรางถนน คสล.สายบานหัว

ขวา หมู 8  ตําบลหลักเมือง -  

ทต.กมลาไสย อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,130 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

1.00  เมตร

700,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(1,499,000)

469 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองอีกุม – บานนามล ตําบล

โคกสมบูรณ อําเภอกกมลาไสย - 

บานดานแต ตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

468 ซอมสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานดอนหัน ตําบลโพนงาม - 

บานโคกลาม หมู 2  ตําบลดงลิง 

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  5,000 เมตร  ไหลทางกวาง 

 1.00  เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

465 กอสรางถนน คสล. สายบานนาบึง

 หมู 9 ตําบล   หนองแปน-พระ

ธาตุโนนสาวเอ ตําบลหนองแปน  

 อําเภอกมลาไสย - ตําบลเหลา

กลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 820 

เมตร หนา 0.15 เมตร

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

470 กอสรางถนนลาดยางสายบานทา

สามัคคี  หมู13 ตําบลเจาทา-บาน

แวง ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 5,200 

เมตร

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

471 กอสรางถนน คสล.สายบานหลุบ

เปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ– 

หมู 1 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง  

1,600  เมตร  หนา 0.15  ไหลทางลูกรัง

ขางละ  0.50  เมตร   คาพิกัด 

16.758440,103.734192

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(998,000)

อําเภอสมเด็จ

472 กอสรางถนนลาดยางสาย บาน

หนองแวง หมู 16 ผานบานสราง

แกว ตําบลหนองแวง อําเภอ

สมเด็จ ถึงถนนลาดยางสายบาน

นามะเขือไปบานโปงเชือก ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.5

 กิโลเมตร   ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 16.696113, 103.722693 

จุดสินสุด 6.683308,1 03.681484

     2,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

473 กอสรางถนน คสล.จากบานหมูมน

 หมู 2 ตําบลหมูมน ถึงบาน

หนองอิดุม หมู 6 ตําบลศรีสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 800 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7705 E สิ้นสุด 

N 16.7649 E 103.7105

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

474 ถนนถนน คสล. สายบานหนอง

แสงนอย หมู 4 ตําบลผาเสวย 

เชื่อมตอบานหนองปาออย  หมู 1

   ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1,500 เมตร  UD 721518สิ้นสุด UD 

7720508

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

475 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน

เชื่อมระหวางบานมหาไชยคุมใหม 

 หมู 9 ตําบลมหาไชย อําเภอ

สมเด็จ  ถึง  ลําหวยอีดาง บาน

แกงกะอาม หมู 6  ตําบลผาเสวย 

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ระยะทาง  

6,600 เมตร. พิกัดเริ่มตนที่ 16.798083,

  103.758691 สิ้นสุดที่ 16.782748,  

103.809975

2,000,000      2,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

476 กอสรางถนนลาดยางสายบานคํา

เม็ก หมู 7,13 ตําบลแซงบาดาล  

อําเภอสมเด็จ    ถึงบานอู หมู 4 

ตําบลมหาไชย  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 450 

เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 1 เมตร 

พิกัดเริ่มตนN 16.811352 E 

103.702352  จุดสิ้นสุด N 16.811198 

E 103.698461

1,350,000      1,350,000     1,350,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

477 กอสรางถนนลูกรังอัดแนนเชื่อม

ระหวางตําบล บานหลุบเปลือย 

หมู 3 บานโนนสะอาด ตําบลศรี

สมเด็จ  -  บานหนองบัวโดน  หมู

 1  ตําบลสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร พื้นหนา 0.04 เมตร  คาพิกัด 

16.730870, 103.735129

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

478 กอสรางถนนลูกรังอัดแนน  เชื่อม

ระหวางบานโนนสะอาด  หมู 3  

ตําบลศรีสมเด็จ –บานหนองแวง 

 หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร   คาพิกัด 16.718427, 

103.733203

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

479 ซอมแซมกอสรางถนนลาดยาง

แบบ  Cape  Seal   สายบาน

โนนสะอาด  หมู  5  บานคํากุง 

ตําบลศรีสมเด็จ-บานหนองแวง  

ตําบลหนองแวง  สายโชคเจริญ 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550 

เมตร   คาพิกัด 16.741817, 

103.713619

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

480 ซอมแซมปรับปรุงถนน คสล.เสริม

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต  สาย

บานโนนสะอาด  หมู 3 ตําบลศรี

สมเด็จ-บานหนองแวง  ตําบล

หนองแวง อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร พื้นหนา 0.04 เมตร  คาพิกัด 

16.734287, 103.724499

800,000        800,000        800,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

481 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานบัว

สามัคคี หมู 12 ตําบลแซงบาดาล

 อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ 

ถึง บานทุงมน หมู 8 ตําบลนา

บอน  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 800 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.842104 E 

103.690433จุดสิ้นสุด N 16.842545 E

 103.685315

200,000        200,000        200,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

482 กอสรางถนนลูกรัง สายโรงขาวปุน

 หมู2 ตําบลผาเสวย อําเภอ

สมเด็จ เชื่อมตอบานหลุบเปลือย 

หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

2,500 เมตร พิกัด UD 695515 สิ้นสุด 

UD 668530

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  283

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

483 กอสรางถนนลูกรัง สายดงขวาง

บานกอก หมู 11 ตําบลผาเสวย 

อําเภอสมเด็จ เชื่อมตอบานดงบัง

 หมู 6 ตําบลมหาไชย อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

2,500 เมตร พิกัด UD 701536 สิ้นสุด 

UD 708538

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

484 กอสรางถนน คสล. สายบานขมิ้น

 หมู 7  ตําบลผาเสวย อําเภอ

สมเด็จ เชื่อมตอบานคํามวง 

ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2,500 เมตร พิกัด UD 779531 สิ้นสุด 

UD 791531

800,000        800,000        800,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

485 กอสรางถนนลูกรัง สายบานขมิ้น 

หมู 7    ตําบลผาเสวย อําเภอ

สมเด็จ เชื่อมตอบานหนองมะงง 

ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2,500 เมตร พิกัด UD 7773532 สิ้นสุด

 UD 777525

1,800,000      1,800,000     1,800,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

486 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองบัว หมู 1  ตําบลผาเสวย 

เชื่อมตอ บานหลุบเปลือย   หมู 1

  ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1,000 เมตร พิกัด UD663536 

UD656529

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

487 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน     

สายนาออ บานอู หมู 4 ตําบล

มหาไชย อําเภอสมเด็จ ถึงทา

เกวียน  เชื่อมบานแซงบาดาลหมู 

1 ตําบลแซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

3,000 เมตร พิกัดเริ่มตน 16.785135, 

103.754436 จุดสิ้นสุด 16.789175, 

103.727170

1,350,000      1,350,000     1,350,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

488 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนสาย

บานคําหมวย หมู 5 ตําบลมหา

ไชย ถึงภูปูน เชื่อมบานกอก หมู 2

  ตําบลผาเสวย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1,350 เมตร พิกัดเริ่มตน 16.789124, 

103.778650 จุดสิ้นสุด16.785776, 

103.790592

650,000        650,000        650,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

489 กอสรางถนนลาดยางบานหนอง

ปาออย หมู 1 ตําบลลําหวยหลัว -

 บานภูเงิน ตําบลผาเสวย อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

19.72568 E 103.7964 สิ้นสุด N 

16.73228 E 103.8086

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

490 กอสรางถนนลูกรังจากวังยาง บาน

เม็ก หมู 3 ตําบลหมูมน อําเภอ

สมเด็จ ถึงฝายน้ําลน บานสูงเนิน 

หมู 3 ตําบลเนินยาง   อําเภอคํา

มวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,700 

เมตร พิกัดเริ่มตน  N 16.7749 E 

103.75830 สิ้นสุด N 16.7737 E 

103.66454

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

491 กอสรางถนนลูกรังจากบานโนนน้ํา

เกลี้ยง หมู 9 ตําบลหมูมน เชื่อม

ถนนลาดยางบานคํากุง หมู 5 

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7336 E 

103.6957 สิ้นสุด N 16.7347 E 

103.7070

650,000        650,000        650,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

492 ซอมแซมถนนลูกรังจากบานหมู

มน หมู 1 ตําบลหมูมน  เชื่อม

บานหลุบเปลือย    หมู 1 ตําบล

ศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7799 E 

103.7239 สิ้นสุด N 16.7736 E 

103.70481

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

493 ซอมแซมถนนลูกรังจากหนองโน 

บานหมูมน หมู 1 ตําบลหมูมน 

เชื่อม  บานหลุบเปลือย หมู 1 

ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7746 E 

103.7137 สิ้นสุด N 16.7678 E 

103.7365

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

494 ซอมแซมถนนลูกรังจากบานหมู

มน หมู 2  ตําบลหมูมน  เชื่อม

บานหนองอีดุม หมู 5 ตําบลศรี

สมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7629 E 

103.6949 สิ้นสุด N 16.7533 E 

103.7121

2,300,000      2,300,000     2,300,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

495 กอสรางถนน คสล.บานหมูมน หมู

 10 ตําบลหมูมน เชื่อม บานบึง

บาดาล หมู 3 ตําบลแซงบาดาล

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 850 

เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร

 พิกัดเริ่มตน N 16.7776 E 103.7020 

สิ้นสุด N 16.7848 E 103.7025

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

496 กอสรางถนนลูกรัง บานหมูมน หมู

 1  ตําบลหมูมน  เชื่อมบานหลุบ

เปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7754 E 

103.7165 สิ้นสุด N 16.7678 E 

103.7365

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

497 กอสรางถนนลูกรัง บานแกงพฤๅ

ชัย หมู 7 ตําบลหมูมน  เชื่อม

บานคํากุง หมู 5  ตําบลศรีสมเด็จ

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7469 E 

103.6823 สิ้นสุด N 16.7474 E 

103.6962

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

498 กอสรางถนนลูกรัง  บานโนน

สวรรค หมู  9 ตําบลสมเด็จ  

อําเภอสมเด็จ  เชื่อมตอบาน

หนองหญาปลอง  หมู  14 ตําบล

ยอดแกง  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร พิกัด 16.667972, 103.735755

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

499 กอสรางถนน คสล.บานหนองบัว

โดน  หมู  1  สายหนาอนามัย  

ตําบลสมเด็จ  ถึง บานหนองแสง

นอย  หมู  4  ตําบลผาเสวย  

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร พิกัด 16.726142,  103.761434

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

500 กอสรางถนน คสล.สายบาน

หนองบัวโดน หมู  12 ตําบล

สมเด็จ  เชื่อมตอเขตเทศบาล

สมเด็จ  ตําบลสมเด็จ  อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด16.717778,

 103.758999

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

501 กอสรางถนน คสล.บานโนน

สวรรค   หมู  9  ตําบลสมเด็จ    

เชื่อมตอบานหนองโพนสูง ตําบล

ยอดแกง  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 

16.666394, 103.742219

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

502 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองบัวโดน หมู  11   ตําบล

สมเด็จ  เชื่อมตอบานหนองแสง

นอย  ตําบลผาเสวย  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด 

16.730729, 103.780311

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

503 กอสรางถนนลาดยาง  บานหนอง

บัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ 

เชื่อมตอบานโนนสมบูรณ ตําบล

ลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด 

16.714782, 103.773939

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

504 กอสรางถนน คสล.  บานสี่แยก

สมเด็จ  หมู  6  ตําบลสมเด็จ  

เชื่อมตอบานโนนสมบูรณ หมู 5 

ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  พิกัด 16.700422, 103.764057

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

505 กอสรางถนนลูกรังสาย บานดงคํา

พัฒนา หมู 11 ถึง ถนนลาดยาง 

บานพรสวรรคหมู 10  ตําบล

หนองแวง เชื่อมบานนปานกขาบ 

ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.635513 E 

103.665809 สิ้นสุด N 16.621224 E 

103.658402

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

506 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองแวง หมู 16 ตําบลหนอง

แวง อําเภอสมเด็จ เชื่อมบานโปง

เชือก  หมู 8 ตําบลนามะเขือ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16.621224 E 103.658402 

สิ้นสุด N 16.699335 E 103.721966

      2,000,000 1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(396,000)

507 กอสรางถนนลาดยางสาย บาน

สรางแกว ม 3 ตําบลหนองแวง 

อําเภอสมเด็จ เชื่อมบานโปงเชือก

 หมู 8 ตําบลนามะเขือ     

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16.687162 E 103.67464 

สิ้นสุด N 16.698672 E 103.678009

     1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

508 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

ตําบล สายบานคําไผ หมู 6 ผาน

บานโคกกลาง หมู 4 ตําบลหนอง

แวง อําเภอสมเด็จ  ถึงบานนา

มะเขือ ตําบลนามะเขือ    

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 6,000 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16.698672 E 103.678009 

สิ้นสุด N 16.66709 E 103.656422

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

509 กอสรางถนนลาดยางบานโนนชาด

 หมู 8 ถึงบานดงคํา หมู 11 

ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 

เชื่อมบานโพนสวาง ตําบลนา

มะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16.64606 E 103.68162 

สิ้นสุด N 16.649637 E 103.65763

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

510 กอสรางถนนลาดยางสายบานดง

คําพัฒนา  หมู 11  ตําบลหนอง

แวง อําเภอสมเด็จ ถึงบานปานก

ขาบ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16.639749 E 103.66347 

สิ้นสุด N 16.650254 E 103.661622

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

511 กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง

ตําบล สาย บานหนองขาม หมู 2

 ตําบลหนองแวง –บานโนน

สวรรค หมู 9 ตําบลสมเด็จ 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.681746 E 

103.722607 สิ้นสุด N 16.68205 E 

103.734237

1,500,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

512 กอสรางถนนลูกรังสาย บานโนน

ชาด หมู 8,9 ตําบลหนองแวง

อําเภอสมเด็จ ถึง บานโพนสวาง

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 750 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.6458 E 

103.6822 สิ้นสุด N 16.6484 E 

103.6573

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

513 ปรับปรุงซอมแซมถนน บาน

หนองขาม หมู 2 ตําบลหนองแวง

 อําเภอสมเด็จ ถึงถนนถีนานนท 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 750 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.6817 E 

103.7225 สิ้นสุด N 16.6817 E 

103.7314

1,500,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

514 กอสรางถนนลูกรังสาย บานโคก

กลาง หมู 4 ตําบลหนองแวง 

อําเภอสมเด็จ ถึงบานนามะเขือ 

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.6728 E 

103.6717 สิ้นสุด N 16.6744 E 

103.6596

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

515 กอสรางถนนลูกรังสายแยกจาก

ถนน บานสรางแกว -  ถึงถนน

ลูกรังสาย บานดงคําพัฒนา 

ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ -

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ 

(สายสรางทอ)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.6744 E 

103.9596สิ้นสุด N 16.6536 E 

103.6527

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

516 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

บาน มหาไชยคุมใหม หมู 9  

ตําบลมหาไชย - บานกอก ตําบล

ผาเสวย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 849 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16 47"52.95" 103 

45" 31.17" สิ้นสุด 16 4"1.54" 103 

45"59.31"

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

517 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวแคป

ซิล สายบานหนองอีดุม หมู 6 

ตําบลศรีสมเด็จ - บานหมูมน หมู

 2 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พื้นที่หนา 0.04 เมตร พิกัดเริ่มตน

 16.7608" สิ้นสุด 103.7134

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

518 เสริมถนนลูกรังเชื่อมบานสี่แยก

สมเด็จ หมู 4 ตําบลสมเด็จ - บาน

โนนสะอาด หมู 3 ตําบลศรีสมเด็จ

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.716926 สิ้นสุด 

103.740983

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

519 กอสรางเสริมถนนลูกรังเชื่อมบาน

หนองบัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ

 - บานหนองปาออย หมู 1 ตําบล

ลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน  16.718661 สิ้นสุด 

103.771842

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

520 กอสรางถนน คสล. สายบานโคก

กลาง หมู 3 ตําบลผาเสวย - บาน

หนองบัวโดน หมู 1  ตําบลสมเด็จ

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน  

UD709522 สิ้นสุด UD697515

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

521 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก 

สายบานแกงกะอาม หมู6 ตําบล

ผาเสวย -  บานดงบัง หมู 6 

ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน UD 762554 สิ้นสุด 

UD 752553

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

522 กอสรางถนน คสล. เชื่อมบาน

หนองบัวโดน หมู 7 สายดอนหอ 

ตําบลสมเด็จ - บานหนองปาออย

 หมู 1  ตําบลลําหวยหลัว อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.723447 สิ้นสุด 

103.770303

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

523 กอสรางถนนแอสฟลสติกคอนกรีต

 สายบานหนองอิดุม หมู  6 

ตําบลศรีสมเด็จ - บานหมูมน หมู 

 2  ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.04  เมตร ไหลทางขางละ 

1.00  เมตร คาพิกัด N 16.7608”  E 

103.7134”

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

524 ซอมแซมถนนลูกรังสายแยกวัดดง

คําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง

 อําเภอสมเด็จ ถึงวัดปานกขาบ 

หมู 4 ตําบล     ภูปอถึงแยก

สํานักสงฆวิปสสนาธรรมทายาทภู

หวยตุม อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

525 กอสรางถนน คสล. สายบานดงบัง

 ตําบลมหาไชย -  บานกอก 

ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00   เมตร ยาว 1,000 

   เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50  เมตร พิกัดเริ่มตน 579720

 สิ้นสุด 555725

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

526 กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคก

ใหม หมู 7 ตําบลมหาไชย  - อาง

เก็บน้ําหวยสังเคียบ บานเหลาภู

พาน หมู 4  ตําบลแซงบาดาล  

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว  1,800 

เมตร พิกัดเริ่มตน 605679  สิ้นสุด 

617683

2,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

527 กอสรางถนนลาดยาง  สายบาน

หนองอิดุม  หมู  6 ตําบลศรี

สมเด็จ – บานหมูมน  หมู  2 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,500 

เมตร คาพิกัด E16.7582”  N 

103.7006” 

2,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  292

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

528 กอสรางถนนแอสฟลสติกคอนกรีต

 สายบานหนองแสงหลุบเปลือย 

หมู 1,หมู 8  ตําบลศรีสมเด็จ – 

บานหนองบัว หมู 1  ตําบลผา

เสวย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 1,800

 เมตร หนา 0.04  เมตร ไหลทางขางละ

 1.00  เมตร คาพิกัด E 16.7547”  N 

103.7374”

2,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอสหัสขันธ

529 กอสรางถนน คสล.สายบานศรี

สมบูรณ หมู 4 ไปบานคําแคน หมู

 5 ตําบลนิคมเชื่อม บานวัง

มะพลับ เขตตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร   ยาว  

1,000 เมตร   หนา  0.15 เมตร 

เริ่มตน N1640.493, จุดสิ้นสุด E 

103.30.202

      2,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

530  กอสรางถนน คสล. บานโนนน้ํา

เกลี้ยง หมู 1 ไปบานโนนทอง หมู

 7 ถึงถนนเสนรอบพิพิธภัณฑสิริน

ธร เทศบาลตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

531  ซอมแซมถนนลูกรังบัดอัด สาย

บานโนนศรทอง หมู 8 ตําบลนา

มะเขือ อําเภอสหัสขันธ  –  บาน

หนองแวง หมู 16 ตําบลหนอง

แวง  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  ยาว 1,600 

 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร เริ่มตน N

 16.709856   E 103. 672632จุดสิ้นสุด

 N 16. 689898E 103. 711017

      1,200,000      1,200,000    1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

532  ซอมแซมถนนลูกรังบดอัด สาย

หนองกุงบานนามะเขือ หมู 1 

ตําบลนามะเขือ – บานโคกสะอาด

 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอส

หัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   ยาว 6,000

 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N

 16. 689545   E 103. 633261

จุดสิ้นสุด N 16. 731566  E 103. 

650928

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  293

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

533  ซอมแซมถนนลูกรังบดอัด บาน

นามะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ

 – บานถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   ยาว 3,000

 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N

 16. 690380 E 103. 631272จุดสิ้นสุด

 N 16. 708704E 103. 623462

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

534 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัด บานคํา

ดอกซอน หมู 7 ตําบลนามะเขือ –

 บานโคกกลาง ตําบลหนองแวง 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   ยาว 3,000 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 683961  E 103. 647000จุดสิ้นสุด

 N 16. 674132E 103. 669760

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

535 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานนา

มะเขือ หมู 12 คุมหนองบัวลอย 

ตําบลนามะเขือ – บานถ้ําปลา  

ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   ยาว 1,900 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 704753  E 103. 608651จุดสิ้นสุด

 N 16. 718214E 103. 598552

1,100,000      1,100,000     1,100,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

536 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานนา

มะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ –

 บานโคกสะอาด  ตําบลโนน

แหลมทอง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 7,000 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 689764 E 103. 633225จุดสิ้นสุดN

 16. 737069E 103. 659316

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

537 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโปง

เชือก หมู 3ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานโคก

สะอาด ตําบลโนนแหลมทอง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2, 000 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 726222  E 103. 670453จุดสิ้นสุด

 N 16. 735856E 103. 658910

1,800,000      1,800,000     1,800,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

538 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานนา

มะเขือ หมู 12 – บานโคกเจริญ 

หมู 2 – บานคําน้ําแซบ  หมู 6 

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

 – บานโนนสวรรคตําบลภูปอ 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2, 500 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 726222  E 103. 670453จุดสิ้นสุด

 N 16. 735856E 103. 658911

      1,530,000      1,530,000    1,530,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

539 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโคก

เจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานถ้ําปลา  

ตําบลสหัสขันธอําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 5, 000 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 673735  E 103. 600822จุดสิ้นสุด

 N 16. 715604E 103. 594629

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

540 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโคก

เจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานโนนปางิ้ว

 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง   อําเภอส

หัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว  5,000 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 672403  E 103. 600010 จุดสิ้นสุด

 N 16. 681464E 103. 557755

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

541 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโคก

เจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานโนนชัย

ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว 2.400

 กิโลเมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

เริ่มตน N 16. 667948  E 103. 

601849 จุดสิ้นสุด N 16. 646310 E 

103. 578457

800,000        800,000        800,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

542 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานคํา

น้ําแซบ หมู 6ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานหวยแสง

ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร   ยาว 4.200

 กิโลเมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

เริ่มตน N 16. 653183 E 103. 609344

จุดสิ้นสุด N 16. 649617E 103. 580579

950,000        950,000        950,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

543 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโพน

สวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานดงคํา

พัฒนาตําบลหนองแวง อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร   ยาว 4.700

 กิโลเมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

เริ่มตน N 16. 651275  E 103. 

633259จุดสิ้นสุด N 16. 662136E 103.

 663745

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

544 ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโปง

เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานหนองแว  

งตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว 3,500 

เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรเริ่มตน N 

16. 708144  E 103. 676042จุดสิ้นสุด

 N 16. 687129E 103. 674698

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

545 กอสรางถนน คสล. สายบานตาด

ดงเค็ง หมู 2 ตําบลนิคม เชื่อม

บานนาแกว เขตตําบลโนนบุรี   

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ยาว  400 

เมตร หนา  0.15 เมตร  เริ่มตน N 

1641.414, จุดสิ้นสุด E 103.30.229

      1,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

546 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

เชียงยืน หมู 3 ตําบลนิคม เชื่อม 

บานโนนศึกษา เขตตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ยาว  350  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พิกัด  N 1641.205, จุดสิ้นสุด E 

103.30.712

      1,015,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

547 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ถนนลาดยาง สาย 227 บานคํา

เชียงยืน หมู 3 ตําบลนิคม 

เชื่อมตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  8.00 เมตร  ยาว  2,000

 เมตร 

 พิกัด N 16' 41,007,E 103' . 30 .991'

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

548 กอสรางถนน คสล. สายบานโคก

กอง-โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 

ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ 

 -บานหนองซองแมว  ตําบลโพน 

 อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ยาว  700 

เมตร พิกัด  N.16.4905  E.103.3546

จุดสิ้นสุด  N.16.5007  E.103.3613

1,500,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

549 กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

เมือง ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัส

ขันธ – ถนนทางหลวงหมายเลข  

227 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ยาว  700 

เมตร  พิกัด  N.16.4908E.103.3711  

จุดสิ้นสุด  N.16.5009  E.103.3820

      1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

550 กอสรางถนนคสล.บานโนนวิเศษ 

หมู 9 ตําบลโนนบุรี เชื่อมบาน

ทาเรือ เทศบาลภูสิงห ตําบลภู

สิงห อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 200

เมตร  หนา 0.15 เมตร  คาพิกัด N 

16.71313/E 103.47347

500,000        500,000        500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

551 ซอมแซมถนนลูกรังถนนซอยคลอง

ไผ หมู 6 บานโนนสวาท และ,หมู

 7 บานวังมะพลับตําบลโนนบุรี 

เชื่อมเทศบาลตําบลนิคม  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 200

เมตร  หนา 0.15 เมตร  พิกัด N 

16.69306/E103.49599

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

552 กอสรางถนนลาดยางจากสี่แยก

อีฮง หมู 5 ตําบลโนนบุรี-ตําบล

โนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 2,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  คาพิกัด N 

16.70289/E 103.51764

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

553 กอสรางถนน คสล.บานโนนสวาท

 หมู 6 ตําบลโนนบุรี-บานเสริมชัย

ศรี ตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 200

เมตร  หนา 0.15 เมตร  คาพิกัด N 

16.69783/E 103.49599

260,000        200,000        100,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

554 กอสรางถนนคสล.วงเวียนหมู 9 

ตําบลโนนบุรี-บานคําชมภู ตําบล

ภูสิงห อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 2,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  คาพิกัด N 

16.71215/E 103.48663

700,000        700,000        700,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

555 กอสรางถนน คสล.บานวังมะพลับ

 หมู 7 ตําบลโนนบุรี-บานคําแคน

 ตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  คาพิกัด N 

16.69645/E 103.48270

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

556 กอสรางขยายถนนลาดยางทางขึ้น

เขาภูสิงห บริเวณเขาภูสิงห 

ตําบลภูสิงห และ ตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร  ยาว 2,000 

เมตร เริ่มตน  E 0341000 N 1848545

 สิ้นสุด E 0341500 N 18488200

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

557 กอสรางถนน คสล.บานคําเชียงยืน

 หมู 3 ตําบลนิคม  - บานโนน

ศึกษา หมู11 ตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 350 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางขางละ

0.50 เมตร

1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

558 กอสรางถนน คสล. สายบานตาด

ดงเค็ง หมู2 ตําบลนิคม เชื่อม

บานนาแกว ตําบลโนนบุรี 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 400  

เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางขางละ

 0.00-1.00 เมตร  พิกัด N16-41-.414 

E103-.30-.229

1,300,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

559 ปรับปรุง/ซอมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยาง สาย 227 บานแกง

นคร หมู 7 ตําบลนิคม เชื่อมบาน

ปากลวย ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร  ยาว 2,000 

เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

560 กอสรางถนน คสล. บานหนอง

ฝาย หมู  5 ตําบลภูสิงห -  บาน

สิงหสะอาด  หมู   13  ตําบลส

หัสขันธ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 2,500  

เมตร  หนา 0.15 เมตร เริ่มตน N: 

16.744839 E: 103.508978 สิ้นสุด N: 

16.746318 E: 103.52815

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

561 กอสรางถนน คสล. สายบานนาสี

นวล หมู 5 ตําบลสหัสขันธ - บาน

โคกไมงาม หมู 3 ตําบลโนนน้ํา

เกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,500 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

2,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

562 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

เชียงวัน หมู 7 ตําบลโนนแหลม

ทอง - ตําบลนามะเขือ      

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร เริ่มตน N 

16.7379240/103.6326384 E 

16.6875426 103.6330890

1,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

563 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดงไร 

ตําบลโนนแหลมทอง-บานดงสวาง

 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร  ยาว 2,500 

เมตร  พิกัด16.7674294/103.6140990

    16.7755550/103.6173176

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

564 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

มะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ –

 บานคําเชียงวัน ตําบลโนนแหลม

ทอง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 4,750  

เมตร  หนา 0.15 เมตร เริ่มตน 

1845428 354682 สิ้นสุด 1849929  

354562 

2,000,000 1,500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

565 กอสรางถนน คสล. สายบานโปง

เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ –  บานสรางแกว

 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 1,000  

เมตร  หนา 0.15 เมตร เริ่มตน 

1847561 358600 สิ้นสุด 1846240  

359098

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

566 กอสรางถนน คสล. สายบานโพน

สวาง หมู 4 ตําบลนามเขือ 

อําเภอสหัสขันธ – บานโนน

สวรรค ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 850  

เมตร  หนา 0.15 เมตร คาพิกัด x=

1839717   Y=353997

3,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

567 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําน้ํา

แซบ หมู 6  ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ - บานโนนสวรรค

 หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1,000,000

(499,000)

        800,000

(481,000)

     2,000,000

(499,000)

571 กอสรางถนน คสล.สายบานคําคา

 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ -

 บานใหมชัยมงคล หมู 8 ตําบล

โพน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 150  

เมตร  หนา 0.15 เมตร

        500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

572 กอสรางถนน คสล.บานโนน

สามัคคี หมู 4 ตําบลโนนบุรี - 

บานตาดดงเค็ง ตําบลนิคม  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร เริ่มตนE 0340486 N 

1846580  สิ้นสุด E 0340478 N 

1846202

     2,000,000 1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

568 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคก

เจริญ หมู 6 ตําบล  นามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ - บานโนนนคร 

หมู 10 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

570 กอสรางถนนลูกรัง สายบานคํา

เชียงวัน ตําบลโนนแหลมทอง – 

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร  ยาว 7,000 

เมตร  พิกัด 

16.7335985/103.6318230    

16.6890224/103.6331534

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

569 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโพน

สวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ - บานโนนสวรรค

 หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 5,000 

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

573 กอสรางถนนลูกรัง สายบานนามน

 ตําบลโนนแหลมทอง -บานคําตา

ใกล ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร  ยาว 1,200 

เมตร พิกัด16.7384891/103.6001086 

   16.7755550/103.5966110

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

     1,000,000

(467,000)

575 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโพน

สวาง ตําบลนามะเขือ อําเภอ     

สหัสขันธ-ตําบลหนองแวง อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 2,000 

เมตร  พิกัด x=356662  Y=1841078

   1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

     1,500,000

(499,000)

   1,900,000

(310,000)

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

576 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนน

ปางิ้ว ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บาน

โคกเจริญ ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 2,000 

เมตร   พิกัด  x=356662  Y=1841078

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

574 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโพน

คําพุทธศรี หมู 5  ตําบลนามะเขือ

 อําเภอสหัสขันธ - บานดงคํา

พัฒนา  หมู 11 ตําบลหนองแวง 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 5,000  

เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง577 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานไทร

ทอง หมู 11 ตําบลนามะเขือ - 

บานโคกสะอาด ตําบลโนนแหลม

ทอง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  ยาว 4,000 

เมตร  งานดินหนา 0.30 เมตร  ลูกรัง

หนา 0.20 เมตร  x=358322  Y=

1847723
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1,200,000

(499,000)

579 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

ลือชา-โนนศรีสวัสดิ-์คําตาใกล หมู

 2,12  ตําบลสหัสขันธ -บาน

นามน ตําบลโนนแหลมทอง       

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว 2,000 

เมตร    หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

580 กอสรางถนน คสล.สายบานคําน้ํา

แซบ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส

ขันธ - บานหนองมันปลา ตําบล

ขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  ยาว 445 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  พิกัด x=

352114  Y=1841371

     1,000,000      700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

581 กอสรางถนน คสล. บานโนนศรี

สวัสดิ์ หมู 7  เชื่อม บานทุงมน 

หมู 8 เชื่อม บานบะเอียด หมู 9  

ตําบลนาบอน  เชื่อม บานหนอง

มวง  หมู 9 ตําบลเนินยาง  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 142 

เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่กอสรางไม 

นอยกวา 710 ตารางเมตร เริ่ม 16° 53' 

05.07''   103° 41' 39.97'' สิ้นสุด  16° 

49' 13.03''   103° 39' 21.57''

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

578 กอสรางถนน คสล. เทศบาลโนน

บุรี หมู 3 ตําบลโนนบุรี        

อําเภอสหัสขันธ เชื่อมสะพานเทพ

สุดา ตําบลหนองบัว อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 600 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  พรอม ลงลูกรัง

ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอคํามวง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

582 กอสรางถนนลูกรังสายบานนา

บอน หมู 2 ตําบลนาบอน - 

องคการบริหารสวนตําบลโพน 

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

583 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย

หนองมวง บานโพน หมู 3  ตําบล

โพน เชื่อมเขตบานคําเมย หมู 5 

ตําบลนาบอน  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 4700 

เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.8820 สิ้นสุด 103.674

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

584 กอสรางถนน คสล.สายบานทุงมน

 หมู 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํา

มวง เชื่อม บานบัวสามัคคี หมู 12

  ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร

 หนา 0.15 หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 440 ตารางเมตร เริ่ม  16° 53' 

04.84''   103° 41' 39.08'' สิ้นสุด  16° 

51' 01.95'' 103° 42' 06.26''

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

585 กอสรางซอมแซมถนน ลูกรังสาย 

สปก. หมู 1 บานโพน  เชื่อมเขต

หมู 1 องคการบริหารสวนตําบล

โพน  เชื่อมเขต หมู 8 องคการ

บริหารสวนตําบลทุงคลอง(ทางไป

หนองไผ) อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1200 

เมตร  พิกัดเริ่มตน 16.86897 สิ้นสุด 

103.6164

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000586 กอสรางถนน คสล. บานบะเอียด 

หมู 9  ตําบลนาบอน  บานบะ

เอียด หมู 9  ตําบลนาบอน เชื่อม 

 บานโคก  หมู 6 ตําบลเนินยาง  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร

 หนา 0.15 หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 440 ตารางเมตร เริ่ม 16° 49' 185'

   103° 40' 204' สิ้นสุด  16° 48' 873' 

 103° 40' 340'

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

(435,000)

587 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เสนขัว

หิน บานคําเมย หมู 5 ตําบลนา

บอน เชื่อม บานเกาเดื่อ หมู 6  

ตําบลทุงคลอง  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1000 

เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 6,000 ตารางเมตร เริ่ม  16° 

55' 496'      103° 39'298' สิ้นสุด  16°

 55'972'       103° 39' 408'

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

588 บดอัดถนนลูกรังสาย บานสูงเนิน 

หมู 3 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา

มวง เชื่อมถึง บานนาทัน หมู 4 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางขาง

ละ 0.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 4,444 

ตารางเมตร เริ่ม     16° 55 5.65''     

103° 43'49.24'' สิ้นสุด  16° 54' 

23.17''  103° 44' 43.53''

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

589 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

สายบานหนองซองแมว หมู 9 

ตําบลโพน อําเภอคํามวง 

เชื่อมตอบานโนนเมือง ตําบลโนน

ศิลา  อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณลูกรัง

บดอัดแนนไมนอยกวา 2,960 ลบ.เมตร 

จุดเริ่มตนละติจูด 16.8340 จุดสิ้นสุด

ละติจูด 16,8236 จุดเริ่มตนลองจิจูด

103.6074จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.6205

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

590 กอสรางถนน คสล. สายบานโคก

นอย หมู 7ตําบลโพน อําเภอคํา

มวง (เขต อบต.โพน)เชื่อมตอบาน

โพน หมู 4 ตําบลโพน  อําเภอคํา

มวง (เทศบาลตําบลโพน)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 

เมตร  หนา 0.15 เมตร   จุดเริ่มตน

ละติจูด 16.8413  จุดสิ้นสุดละติจูด 

16.8431 จุดเริ่มตนลองจิจูด103.6096  

 จุดสิ้นสุดลองจิจูด103.6108

      1,250,000      1,250,000    1,250,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

   

     

      

       

 

     

   

      

           

   

        

 



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  305

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

591 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองซองแมว หมู 9 ตําบลโพน 

อําเภอคํามวง เชื่อมตอบานโคก

กอง ตําบลโนนศิลา              

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500  

เมตรหนา 0.10 เมตร  จุดเริ่มตนละติจูด

 16.8345   จุดสิ้นสุดละติจูด 16.8272 

จุดเริ่มตนลองจิจูด103.6078  จุดสิ้นสุด

ลองจิจูด103.6045

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

592 กอสรางถนน คสล.  คํามวง – 

คําพิมูล หมู  8  บานสันเมือง 

ตําบลคํามวง - ตําบลทุงคลอง  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว  

672.50 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

 หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  

504.375  ลูกบาตรเมตร  หรือมีพื้นที่ไม

ต่ํากวา  3,362.50  ตารางเมตร  งไห

ลทางกวางขางละ  0.50  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

593 กอสรางถนน คสล. สายคํามวง – 

เกาเดื่อ  หมู 10 บานคํามวง 

เทศบาลตําบลคํามวง และหมู 7 

บานเกาเดื่อ  องคการบริหารสวน

ตําบลทุงคลอง  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว  840 

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมี

ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  504  ลูก

บาตรเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

3,360  ตารางเมตร  พรอมลงลูกรังไหล

ทางกวางขางละไมนอยกวา  0.50  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

594 ขยายไหลทางบานสันเมือง หมู 8 

เทศบาลตําบลคํามวง กับ บาน

โนนสะอาด    หมู 2 องคการ

บริหารสวนตําบลทุงคลอง อําเภอ

คํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  1.50  เมตร  ยาวรวม  

2,254  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  

หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  504

  ลูกบาศกเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 3,360  ตารางเมตร  พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละไมนอยกวา  0.50  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

595 กอสรางถนนลาดยางบานหวย

สมอทบ หมู 6 ตําบลดินจี่ อําเภอ

คํามวง เชื่อม บานโปงนกแซว 

ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 9.00  เมตร   ผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร

 พื้นที่ผิวจราจรถนนลาดยาง  ไมนอย

กวา 36,000 ตารางเมตร ลงทอระบาย

น้ํา คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร 

จํานวน 10 จุด  เริ่ม16° 55' 5.65'' 103°

 43'49.24''    สิ้นสุด  16° 54' 5.65''  

103° 44 49.24''

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

596 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

ยาง หมู 1 บานหนองยางเหนือ 

หมู 4 หมู 7 ตําบลเนิน-ยาง 

อําเภอคํามวง เชื่อมถึง บานมวง-

กุญชร  หมู 6 ตําบลโนนศิลา 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ขนาด ไหลทางขางละ 0.50  เมตร

 ความหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร พื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 11,544  ตาราง

เมตร  จุดเริ่มตนละติจูด  16.77542 

จุดสิ้นสุดละติจูด   103.64164 

จุดเริ่มตนลองจิจูด 16.788196 

จุดสิ้นสุดลองจิจูด  103.63855

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

597 กอสรางถนน คสล.สายวัดกลาง 

บานหนองยางใต หมู 1 ตําบล

เนินยาง อําเภอคํามวง เชื่อมถึง 

บานมวงกุญชร หมู 7 ตําบลโนน

ศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร พิกัด จุดเริ่มตน

ละติจูด   16.77542จุดสิ้นสุดละติจูด    

103.64164จุดเริ่มตนลองจิจูด  

16.7819 จุดสิ้นสุดลองจิจูด  103.63855

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

598 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟสตติกคอนกรีต บาน

ดงสวนพัฒนา หมู 15 ตําบลนา

ทัน อําเภอคํามวง  เชื่อม บาน

ดานเม็ก  ตําบลสําราญ  อําเภอ

สามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 2,500  

เมตร  N17º3’0.42" E103º33’58.92"

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

599 กอสรางถนนลูกรังสายขาง

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 

บานสูงเนิน หมู 10 ตําบลเนินยาง

 อําเภอคํามวง เชื่อมถึง บานมวง

เหนือ หมู 9 ตําบลโนนศิลา 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 609 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 2,436 ตารางเมตร จุดเริ่มตน

ละติจูด   16.78209 จุดสิ้นสุดละติจูด  

103.66014 จุดเริ่มตนลองจิจูด 

16.79087 จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.65554

        700,000         700,000      700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

600 กอสรางไหลทางถนนลูกรัง ถนน

สอนศรี เชื่อม เทศบาลตําบลคํา

มวง - ตําบลทุงคลอง อําเภอคํา

มวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ขยายไหลทางกวางขางละ 1.50  เมตร 

ยาวรวมกันทั้ง 2 ขาง 2,240  เมตร หนา

 0.15  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

601 กอสรางถนน คสล.สายบานโคก 

หมู 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา

มวง เชื่อมถึง บานหนองแหว หมู 

5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 366 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,464 ตารางเมตรจุดเริ่มตน

ละติจูด 16.79823 จุดสิ้นสุดละติจูด 

103.67910 จุดเริ่มตนลองจิจูด 

16.79622 จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.68150

        900,000         900,000      900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

602 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองมวง หมู 2 ตําบลเนินยาง 

อําเภอคํามวง เชื่อมบานมวงเหนือ

 หมู 9 ตําบลโนนศิลา อําเภอส

หัสขันธ  

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ยาว 1,411 

 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 13,644 ตารางเมตร จุดเริ่มตน

 ละติดจูด 16.801160 สิ้นสุด 

103.63632 จุดเริ่มตน ลองจิจูด 

16.818888 สิ้นสุด 103.655566

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

603 กอสรางถนนลูกรังสายลําหวย

แลงจากบานหนองยาง หมู 4 

ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง 

เชื่อมถึง บานนาทัน หมู 4  ตําบล

หมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 8,000 ตารางเมตรจุดเริ่มตน

ละติจูด 16.76494 จุดสิ้นสุดละติจูด 

103.64767 จุดเริ่มตนลองจิจูด 

16.76712 จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.65007

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

604 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟสตติกคอนกรีต สาย

บานนาทัน หมู 1 ตําบลนาทัน 

เชื่อม บานเกาเดื่อ  ตําบลทุงคลอง

  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว  2,500 

 เมตร  N17º3’0.42" E103º33’58.92"

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

605 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานดงสวนพัฒนา หมู 15ตําบล

นาทัน อําเภอคํามวง เชื่อม บาน

ดานเม็ก  ตําบลสําราญ อําเภอ

สามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว  6,000 

 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร

N17º2’40.77"   E103º35’0.36"

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

606 กอสรางถนนดินลูกรังพรอมบด

อัดสายภูนอย ซากดึก- ดําบรรพ 

บานทานาเลา หมู 9 ตําบลดินจี่ 

อําเภอคํามวง เชื่อม ภูปอ ไม

กลายเปนหิน บานนาอุดม หมู 10

 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   ยาว  5,000

  เมตร ยกรองพูนดินหนาเฉลี่ย 0.30  

เมตร พรอมลง  ลูกรังบดอัดหนาเฉลี่ย 

0.30 เมตร  เริ่ม     16° 56' 3.18''     

103° 43' 29.09'' สิ้นสุด  16° 55' 

51.42''  103° 42' 19.51''

      1,900,000      1,900,000    1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

607 กอสรางถนนลูกรังบดอัดลําเลียง

ผลผลิตทางการเกษตรสายโคกปา

กุง,ทานาเลา ตําบลดินจี่ เชื่อมภู

ปอ บานคําสมบูรณ หมู 4ตําบล

นาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว 4,000 

เมตร ยกรองพูนดินหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

  พรอมลงลูกรังบดอัด หนาเฉลี่ย 0.30 

เมตร หรือปริมาณผิวจราจร ไมนอยกวา

 3,650.40 ลูกบาศกเมตร เริ่ม16° 56' 

52.87''  103° 42'58.62''  สิ้นสุด  16° 

56' 55.49''  103° 41' 36.80''

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

608 กอสรางถนน คสล. ถนนคํามวง -

 คําพิมูล เชื่อมตอระหวาง 

เทศบาลตําบลคํามวง กับ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง

 อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 627.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

609 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนอง

มวง หมู 2 ตําบลเนินยาง อําเภอ

คํามวง - บานมวงคําเหนือ หมู 7 

ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000

เมตร หนา 0.15  เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

610 ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟสต  

ติกคอนกรีตถนนรอบเมือง หมู 8  

 เทศบาลตําบลคํามวงกับ - 

ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  420 

 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  1,680  ตารางเมตร

820,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

611 กอสรางถนนลูกรังสายบานโนน

ศรีสวัสดิ์  หมู 7 ตําบลนาบอน - 

บานโพน ตําบลโพน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

612 กอสรางถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง

บานเกาเดื่อ หมู 7 ตําบลทุงคลอง 

เชื่อมตอบานโพนแพง ตําบลดินจี่

 อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว  1,600 

เมตร  หนา 0.20 เมตร  คาพิกัด   

1875245N    356300E

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

613 กอสรางถนน คสล. สายบานสูง

เนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง

 - บานหนองแหว ตําบลแซง

บาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 2,000  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1.00  เมตร พิกัดเริ่มตน 16.790

 สิ้นสุด 103.685

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

614 กอสรางถนนลูกรังสายบาน

สะพานหิน หมู 3 ตําบลนาบอน -

 บานโพน ตําบลโพน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,200  

เมตร 

        500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

615 กอสรางถนนลูกรัง สายภูนอย

ซากดึกดําบรรพ หมู 9 ตําบลดินจี่

 เชื่อมภูปอ ตําบลนาบอน อําเภอ

คํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร  ยกรองพูนดินหนา 0.30 เมตร 

พรอมลงลูกรังบดอัดหนา 0.30 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

616 กอสรางถนน  คสล.  สายบานเกา

เดื่อ หมู 7  ตําบลทุงคลอง - จด

เขตเทศบาลตําบลคํามวง อําเภอ

คํามวง 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน 

355197E , 1873185N  สิ้นสุด 

355900E, 1874802N

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

617 กอสรางถนน คสล. สายบานทุง

คลอง หมู 1  บานเกาเดื่อ หมู 6 

ตําบลทุงคลอง - บานโพนแพง 

ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 645.00

  เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน 

353630E, 1874374N  สิ้นสุด 

354640E, 1875143N

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

618 กอสรางถนลูกรังสายบานหนอง

มวง หมู 9 ตําบลเนินยาง - หนอง

ไผ บานทุงมน หมู 8 ตําบลนา

บอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร ไหลทางขางละ 0.20  เมตร

500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

619 กอสรางถนน คสล. สายบานเนิน

ยาง ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง

 - บานมวงกุญชร ตําบลโนนศิลา 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 2,500  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1.0  เมตร พิกัดเริ่มตน 16.778 

 สิ้นสุด 16.781  พิกัดเริ่มตน 103.638 

สิ้นสุด103.654

2,000,000         550,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

620 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองยางคํา ตําบลเนินยาง 

อําเภอคํามวง - บานดงสวาง 

ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 400  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1.00  เมตร คาพิกัดเริ่มตน 

16.776  สิ้นสุด 16.779  พิกัดเริ่มตน 

103.634 สิ้นสุด 103.637

888,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

621 กอสรางถนนลูกรังสายบานดงสวน

 หมู 15 ตําบลนาทัน อําเภอคํา

มวง เชื่อม บานดานเม็ก ตําบล

สําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 2,500 

 เมตร หนา 0.20  เมตร คาพิกัด N 17° 

 3'  0.42"   E  103°  33' 58.92"

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

622 ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน

หนองมวง ตําบลเนินยาง -หนอง

โน ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 2,900 

เมตร หนา 0.20  เมตร

      1,800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

623 ซอมแซมถนนลูกรังสายขาง

โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ตําบล

เนินยาง อําเภอคํามวง-บานมวง

คํา  ตําบลโนนศิลา  อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.20  เมตร

        650,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

624 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานมวงเหนือ ตําบลโนนศิลา 

อําเภอสหัสขันธ - ถนนหมายเลข 

227  ตําบลเนินยาง  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4,400 เมตร  ไหลทางกวาง 

 1.50  เมตร

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      5,500,000

(4,998,000)

626 กอสรางถนน คสล.สายขาง

เทศบาลตําบลกุดสิม ระหวาง

บานแสนสุขหมู 14 ตําบลคุมเกา  

   เชื่อมกับ บานโคกมะลิ หมู 2 

ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัด เริ่มตน N 16.421399 104.51895

 สิ้นสุด   N 16.421288 , 45370

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

627 กอสรางถนน คสล.สายคุม

กาญจนา ระหวางบานสายนา

เวียงหมู 16 ตําบลคุมเกา  เชื่อม

กับ บานโนนชาด      หมู 8 

ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัด เริ่มตน N 16.701077 ,

104.095277        สิ้นสุด N 

16.703923 , 104.096435

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

628 กอสรางถนนลูกรังสายเรียบน้ํา

ยัง-หวยยูง บานแสนสุข  หมู 14 

ตําบลคุมเกา เชื่อมกับ   บานโคก

มะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทอง 

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,200 

เมตร  พิกัด เริ่มตน N 16.4133.48 ,

104.434.57   สิ้นสุด N 16.428.60 , 

104.41275

500,000        500,000        500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

625 ซอมสรางผิวลาดยางสายบานคํา

มวง ตําบลทุงคลอง - บานโพน

แพง ตําบลดินจี่  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  9,000 เมตร  ไหลทางกวาง 

 1.00  เมตร

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอเขาวง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

629 กอสรางถนนลูกรังสายหนองแต 

บานแสนสุขหมู 14 ตําบลคุมเกา 

อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ     

 เชื่อมกับ บานโคกมะลิ หมู 2 

เทศบาลตําบลสระพังทอง ตําบล

สระพังทอง อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ยาว 2,200 

เมตร  พิกัด เริ่มตน N 

16.41.35.20,104.437.53 สิ้นสุด N 

16.429.93 , 104.412.44

500,000        500,000        500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

630 กอสรางถนน คสล.สายโรงสีใหญ 

ระหวางบานดอนจันทรหมู 10 

ตําบลกุดสิม เชื่อมกับ บานดอน

จันทร บานสมสนุก หมู 10 ,8 

ตําบลกุดสิมคุมใหม  อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ชวงที่  1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  

ยาว 600 เมตร   ชวงที่ 2 กวาง 3.00 

เมตร ยาว 250 เมตร  พิกัดเริ่มตน    N 

16.678,104.07872  สิ้นสุด   N 

16.67167,104.07684

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

631 กอสรางถนน คสล. สายไปบอขยะ

 หมู 1 บานดงหวาย ตําบล สระ

พังทอง  เชื่อมกับ หมู 7   บาน

หนองผือ  ตําบล หนองผือ  

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว

 474 เมตร หนา0.15 เมตร ไหลทาง

ลูกรังขางละ 0.50 เมตร     คาพิกัด

เริ่มตน  16 ° 43 ' 27.08 " จุดสิ้นสุด 

104 ° 4 ' 30.19 "

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

632 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

 หมู 1 บานหนองผือ ตําบล 

หนองผือ อําเภอ เขาวง เชื่อมกับ

 หมู 2 บานหนองขามปอม ตําบล

 สายนาวัง อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร  ยาว 3500 

เมตร  พิกัด เริ่มตน N= 16° 44'50.916"

     E= 104° 4 ' 10.569 "  คาพิกัด

สิ้นสุด      N= 16° 4628.703"   E= 

104° 3 ' 57.861 "

620,000        620,000        620,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

633 ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร สายบานหนองกวาง 

หมู 7 ตําบลหนองผือ   อําเภอ

เขาวง เชื่อมกับบานโนนสะอาด 

หมู 3   ตําบลสระพังทอง อําเภอ

เขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1800 

เมตร พิกัดเริ่มตน   N= 16° 44'22.09"  

 E= 104° 410.569 "    คาพิกัดสิ้นสุด  

 N= 16° 43' 47.683   "   E= 104° 3 ' 

23.426 "

320,000        320,000        320,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

634 ปรับปรุงซอมสราง ถนนลูกรังสาย

เลียบลําหวย ลําพะยัง บานแดน

สามัคคี หมู 13 ตําบลคุมเกา 

เชื่อมกับบานสมสนุก หมู 8 

ตําบลกุดสิมคุมใหม   อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2300

เมตร คาพิกัดเริ่มตน      N  16392200

 , E 104064754 คาพิกัดสิ้นสุด N 

16395338 ,  E 104060166

990,000        990,000        990,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

635 ปรับปรุงซอมสรางถนนสายนา

โบกน้ําเหม็น บานทุงกระเดา 

บานนอยนาเจริญ หมู 6  ตําบล

คุมเกา  เชื่อมกับบานทุงกระเดา

หมู 5 ตําบลกุดปลาคาว   อําเภอ

เขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

3,500 เมตร หนา 0.20 เมตร คาพิกัด

เริ่มตน    N 16144553 , E 

104065690    คาพิกัดสิ้นสุด   N 

16423814  E 104083889

806,000        806,000        806,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

636 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตแบบ

แอสฟลติกทสายบานนอยนาเจริญ

 หมู 6 ตําบลคุมเกา  เชื่อมกับ 

บานดอนแกวใหม หมู 8    ตําบล

คุมเกา  อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1500 

เมตร คาพิกัดเริ่มตน N 161413088 ,   

    E 10455716 8   พิกัดสิ้นสุด N 

16413705 ,    E 104064311

1,700,000      1,700,000     1,700,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

637 กอสรางถนน คสล. สายปาชาโคก

น้ําเกี้ยง - บานกุดบอดสายปาชา

โคกน้ําเกี้ยง บานโนนสวรรค หมุ 

12 ตําบล คุมเกา  เชื่อมกับ บาน

กุดบอดหมู 10 ตําบลสงเปลือย   

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

450 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

คาพิกัดเริ่มตน N 16.39245 ,   E 

104.73843 คาพิกัดสิ้นสุด  N 

16.385414 , E 104.72996

1,200,000      1,200,000     1,200,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

638 กอสรางถนนแอสฟลติกทสาย

จากบานหนองยาโยน หมู 3 และ

บานหนองแสง หมู 2 ตําบลสง

เปลือย เชื่อมกับ ถนนลาดยาง

บานนาโกหมู 1 ตําบลนาโก 

อําเภอกุฉินารายณ (สรางตอ)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3000 

เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร คาพิกัด

เริ่มตน N 16° 38 306 E104°06 735 

พิกัดสิ้นสุด   N 16° 37 136  E 104° 

05 732

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

639 กอสรางถนน คสล.สายจากบาน

อุดมสิน หมู 10 ตําบล สงเปลือย  

เชื่อมกับบานโนนสวรรคหมู 12 

ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 600 

เมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร      

คาพิกัดเริ่มตน N 16° 38 757 E 104° 

07 623 พิกัดสิ้นสุด N 16° 06 400   E 

104° 07 665

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

640 กอสรางถนนลาดยาง บานโนน

สําราญ ตําบลกุดสิมคุมใหม ตําบล

เขาวง  ถึง ตําบลภูแลนชาง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน    N=16.68248 E=

104.04034 จุดสิ้นสุด  N=16.66339    

  E=104.05869

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

641 กอสรางถนนลาดยางแบบแคปซิล

 สายอุโมงคผันน้ําหวยไผ บาน

โนนสูง หมู 7 ตําบลคุมเกาเชื่อม 

ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 4,700 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 - 1.00 เมตร 

 พิกัดเริ่มตน N 16.394582 E 

104.81456 จุดสิ้นสุด N 16.412729 E 

 104.0949947

2,000,000      2,000,000     1,400,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

642 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก 

สายบานหนองยาโยน หมู 3 และ

บานหนองแสง หมู 2 ตําบลสง

เปลือย อําเภอเขาวงไปเชื่อมตอ

ถนนลาดยาง บานนาโก หมู 1 

ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ไหลทางกวางขางละ  1 เมตร พิกัด

เริ่มตน N 16° 38 306 E 104° 06 735 

สิ้นสุด N 16° 37 136 E 104° 05 732

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

643 กอสรางถนน คสล. สายรอบ

หนองทุงหลวง บานโนนศิวิไล หมู

 11 ตําบลกุดสิมคุมใหม เชื่อม 

บานกุดสิมพัฒนา หมู 9 ตําบลกุด

สิมคุมใหม อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N=

16.69011 E=104.06969

1,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

644 กอสรางถนน คสล. ผิวจราจร

แบบแอสฟสติก พรอมขยายไหล

ทาง คสล.สาย บานมวงหวาน หมู

 8 บานโพธิ์ไทร หมู 2 ตําบล

หนองผือ อําเภอเขาวง เชื่อม 

บานจอมศรี หมู 1 ตําบลสายนา

วัง  อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,085 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

คาพิกัดเริ่มตน 48Q04027780 UTM 

1853108 สิ้นสุด 48Q0402457 UTM 

1853858

1,900,000      1,900,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

645 กอสรางถนน คสล. ผิวจราจร

แบบแอสฟสติกส สายบานโคก

มะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทองเชื่อม

 บานสายนาเวียง หมู 16 บล.คุม

เกา  อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 880 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16° 42' 14.21" 

จุดสิ้นสุด 104° 4' 26.66"

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

646 ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.โดย

วิธีลงแอสฟสติจาก บานนอยนา

เจริญ หมู 6 ตําบลคุมเกา  เชื่อม 

บานดอนแกวใหม หมู 8 ตําบลคุม

เกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 16.413704 E 

104.064304  จุดสิ้นสุด N 16.413051 

 E 104.055618

3,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

647 กอสรางถนนลาดยาง หมู 5 บาน

โนนสําราญ ตําบลกุดสิมคุมใหม 

อําเภอเขาวง เชื่อม บานโนนศาลา

 หมู 9 ตําบลภูแลนชาง อําเภอ

นาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,380 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร 

พิกัดเริ่มตน  N.16.657 E.104.0627 

จุดสิ้นสุด N.16.69085 E.104.02599

3,110,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

648 กอสรางถนน คสล. จากบานอุดม

ศิลป หมู 10 ตําบลสงเปลือย 

เชื่อม บานโนนสวรรค หมู 12 

ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 600 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตร 

พิกัดเริ่มตน N 16° 38 757 E 104° 07 

623 สิ้นสุด N 16° 06 400 E 104° 07 

665

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

649 กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรแบบ

แอสฟสติกศ พรอมขยายไหลทาง

 คสล.สายบานหนองผือ หมู 9 

ตําบลหนองผือ – บานหนองขาม

ปอม หมู 2 ตําบลสายนาวัง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ 0.50 เมตร

800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

650 กอสรางถนน คสล. สายโรงสีใหญ

 บานดอนจันทร หมู 10 ตําบลกุด

สิมคุมใหม   เชื่อม บานสมสนุก 

หมู 10,8 ตําบลกุดสิมคุมใหม   

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.67855,104.07872 จุดสิ้นสุด 

16.67167,104.07684

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

651 กอสรางถนน คสล. สายบานดอน

แกวใหม หมู 8  ตําบลคุมเกา 

อําเภอเขาวง เชื่อม บานนอยนา

เจริญ หมู 6  ตําบลคุมเกา อําเภอ

เขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.414925 E

 104.062277 จุดสิ้นสุด N 16.420204 

E 104.064673

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

652 กอสรางถนน คสล. ผิวจราจร

แบบแอสฟสติกส สายบานโคก

มะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทอง 

เชื่อม บานคุมเกา หมู 1 ตําบลคุม

เกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 880 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16° 42' 17.77"  

จุดสิ้นสุด 104° 4' 11.67"

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

653 กอสรางถนนลูกรังสายหนองโสน

บานสมสนุก หมู 8 ตําบลกุดสิม

คุมใหม  เชื่อม บานหนองยาโยน 

หมู 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขา

วง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N.16.63509 

E.104.08594 จุดสิ้นสุด  N.16.62799 

E.104.10246

1,370,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

654 กอสรางถนน คสล. สายขาง

เทศบาลตําบลกุดสิม บานแสนสุข

 หมู 14 ตําบลคุมเกา  เชื่อม บาน

โคกมะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทอง

 อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางเฉลี่ยขาง

ละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.421390,104.517.70

2,688,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

655 กอสรางถนนลูกรังสายรอบอาง

เก็บน้ําหวยสายนาเวียง บานสาย

นาเวียง หมู 16 บานสายนาเวียง 

ตําบลคุมเกา  เชื่อมบานนาเจริญ 

หมู 6 ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.412993,104.53005 จุดสิ้นสุด 

16.414519,104.52280

2,260,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

656 กอสรางถนนลูกรัง สายหนองแต 

 บานแสนสุข หมู 14 ตําบลคุมเกา

 เชื่อม บานโคกมะลิ หมู 2 ตําบล

สระพังทอง อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 2,200 

เมตร คาพิกัดเริ่มตน 

16.4135.20,104.437.53 จุดสิ้นสุด 

16.429.93,106.412.44

1,600,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

657 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน  

กรีตสาย บานดอนแกวใหม หมู 8

 ตําบลคุมเกา เชื่อม คุมโนนชาติ

บานดอนแกวใหม หมู 8  ตําบล

คุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.4130.429, 104.553.12 จุดสิ้นสุด 

16.4138.63, 104.559.40

1,818,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

658 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน  

กรีตสาย บานกุดกวาง หมู 9 

ตําบลกุดสิมคุมใหม  เชื่อม คุม

โนนศรีวิลัย หมู 11 ตําบลกุดสิม

คุมใหม อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.416.02, 104.433.64 จุดสิ้นสุด 

16.4049.68, 104.42.07

1,818,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

659 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน  

กรีตสาย บานดอนแกวใหม หมู 8

 ตําบลคุมเกาเชื่อม บานนาเจริญ 

หมู 6 ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.4130.47, 104.555.94 จุดสิ้นสุด 

16.4135.61,104.643.35

2,160,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

660 กอสรางถนนลูกรัง สายเรียบน้ํา

ยังถึงหวยยูง บานแสนสุข หมู 14

 ตําบลคุมเกา   เชื่อม บานโคก

มะลิ หมู 62 ตําบลสระพังทอง 

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน

 16.433.48, 104.434.97 จุดสิ้นสุด 

16.428.60, 104.412.75

500,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

661 กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟส

ติก สายถนนดิสโก หมู 13 บาน

แดนสามัคคี ตําบลคุมเกา  - บาน

ดอนไมคุม หมู 1 ตําบลสงเปลือย

 อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร  

พิกัดเริ่มตน N16°40'39.02" 

E104°6'5.46"  สิ้นสุด N16°38'39.02" 

E104°6'43.89"

3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

662 ซอมสรางถนนลาดยางแบบแอส

ฟสติก สายบานกุดบอด หมู 4 

ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง  

เชื่อม ถนนลาดยางบานหวยมวง 

หมู 3 ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,980 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัดเริ่มตน N16°37.94 E104°08.08 

สิ้นสุด N16°36.33 E 104°08.12

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

663 กอสรางถนนลูกรังสายบานมวงไข

 หมู 5 ตําบลคุมเกา – บานดอน

ไมคุมหมู 1 ตําบลสงเปลือย 

อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,900  

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน 

N16.393020 ,E104.074363  สิ้นสุด N

 16.393810, E104.064447

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

664 กอสรางถนนลูกรังสายบานโนนสูง

 หมู 7 ตําบลคุมเกา – บานนาวี 

ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 2,000  

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่ม 

N16.393904 ,E104.074110  สิ้นสุด N

 16.393742, E104.095044

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

665 ซอมแซมถนนลูกรัง สายรอบ

หนองทุงหลวง บานโนนศิวิไล หมู

 11 ตําบลกุดสิมคุมใหม - หมู  9

 บานกุดสิมพัฒนา ตําบลกุดสิมคุม

ใหม อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัด N =

16.69011 E=104.06969

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

666 กอสรางถนนพูนดินยกระดับ หมู 

6  บานดงสวรรค ตําบลดง

สมบูรณ  อําเภอทาคันโท ถึง หมู 

6  ตําบลหนองหิน อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,800  

เมตร สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร พิกัดเริ่มตน 

N 18274500  จุดสิ้นสุด N 18283000

750,000 750,000 750,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

667 กอสรางถนนลาดยางจากหมู  4 

บานดงกลาง  ตําบลดงสมบูรณ  

ถึง หมู  6  ตําบลยางอูม  อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร  พิกัดเริ่มตน N 18274500 

จุดสิ้นสุด N 18283000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

668 กอสรางถนนพูนดินยกระดับ  หมู 

 1 บานดงสมบูรณ ตําบลดง

สมบูรณ ถึง หมู 6 ตําบลยางอูม  

อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    

พิกัดเริ่มตน  N 18274500  จุดสิ้นสุด  

N 18283000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

669 กอสรางถนนลูกรังลําเลียง

การเกษตร เริ่มตั้งแต วัดปาจันทร

นิมิตร ตําบลนาตาล ไปเชื่อมตอ

ตําบลยางอูม อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

        400,000         400,000      400,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอทาคันโท
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

670 กอสรางถนน คสล. สายจากขาง

วัดปาสามัคคีธรรม หมู 1 ตําบล

นาตาล ถึงถนนหนาโรงเรียนไท

เทคอีสาน หมู 5 ตําบลนาตาล  

อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 800 

เมตร ลูกรังไหลทาง 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน N : 103.238833 , E : 

16.937515  จุดสิ้นสุด N : 103.23888 

 E :  16.926626

2,200,000 2,200,000 2,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

671 กอสรางคสล.สายทากกกอก หมู 9

 ตําบลทาคันโท ถึงวิทยาลัย

อาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน หมู5 

ตําบลนาตาล (พื้นที่ของเทศบาล

ตําบลนาตาล  ตอเนื่องถนนสาย

ทากกกอก) อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร ลูกไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร

 จุดเริ่มตน N103.237495 ,

E16.926595จุดสิ้นสุด N 103.242450 

E  16.923064

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

672 กอสรางคสล.ถนนสายหนา 

โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห หมู 1 

ตําบลนาตาล -ถึง ตลาดรับซื้อ

ยางพารา สนง.เกษตรตําบลทาคัน

โท อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600

เมตร ลูกไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร

  จํานวน 1  โครงการ (จุดเริ่มตน N :

103.246301 , E : 16.932465

จุดสิ้นสุด N : 103.242781 , E :

16.929372

2,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

673 กอสรางถนน คสล. สายจากแยก

บานโนนสําราญ หมู 6 ตําบลทา

คันโท โคกสนามมา พื้นที่เทศบาล

ตําบลทาคันโท ถึงสะพานบาน

สรางแกว  หมู 2 ตําบลกุงเกา   

อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 

เมตร ( จุดเริ่มตน N : 103.211693 , E :

 16.940338  จุดสิ้นสุด N : 

103.208255  E :  16.922060

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

674 กอสรางถนนลาดยางสะพานหิน

ลาดบานคําแคน  ตําบลกุงเกา 

เชื่อม บานภูเจริญ  หมู 5  ตําบล

กุดจิก อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,495 

เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.00-0.01

 เมตร จุดเริ่มตนN=16.93217,E=

103.17960 จุดสิ้นสุด N=16.92012,E=

103.16588

4,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

675 ปรับปรุงถนนลูกรังจากบานสราง

แกว โนนมะคา ตําบลกุงเกาเชื่อม

 บานทาเมือง หมู 4 ตําบลทาคัน

โท อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ผิวจราจร

กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

จุดเริ่มตน N=1872268,E=312438 

จุดสิ้นสุด N=1871813,E=312818

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

676 กอสรางถนน คสล.  บานโคก

กลาง หมู 9 ตําบลกุดจิก อําเภอ

ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ -

สะพานบานทาแร ตําบลทาลี่ 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,350 

เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พิกัด

พิกัดเริ่มตน N=16.9446 ,E=103.1162

 สิ้นสุด N=16.9468,E=103.1099

      1,200,000      1,200,000    1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(1,500,000)

678 กอสรางถนนลาดยาง หมู 1 

ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ  - สะพาน หมู 8 

เชื่อมตอกับตําบลทาลี่ จังหวัด

อุดรธานี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 675 

เมตร ไหลทางกวาง 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน  N=16.9213, E=103.1047 

 จุดสิ้นสุด  N=16.9221 ,  E 103.0988

      1,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

677 กอสรางถนนลาดยาง จาก

โรงเรียนบานคําบอนหมู 5 ตําบล

ยางอูม   ถึงบานไทยเจริญ หมู 9 

ตําบลดงสมบูรณ อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  จุดเริ่มตน  N=16 54’00.61”,E

 =103 19’45.85”จุดสิ้นสุด N=16 

52’56.40”, E=103 19’40.99”

     1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

679 กอสรางถนนลาดยาง จากบานชัย

ศรีสุข หมู 6 ตําบลยางอูม ถึงบาน

ไทยเจริญ หมที่ 9 ตําบลดง

สมบูรณ  อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100 

เมตร จุดเริ่มตน  N=16 52’46.80”,E =

103 19’21.64”จุดสิ้นสุด N=16 

52’28.25” , E=103 18’45.33”

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

680 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน 

คําบอนหมู 3 ตําบลยางอูม ถึง

บานไทยเจริญ หมู 9 ตําบลดง

สมบูรณ อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100 

เมตร จุดเริ่มตน  N=16 53’35.36”,E =

103 20’12.82”จุดสิ้นสุด N=16 

53’05.60” , E=103 20’12.76”

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

681 กอสรางถนนลาดยาง สะพานหิน

ลาด สายบานคําแคน ตําบลกุงเกา

 - ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,495 

เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.00-0.01

 หมูพิกัดเริ่มตน  N=16.93217 ,E=

103.17960 สิ้นสุดN=16.92012,E=

103.16588

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

682 กอสรางถนน คสล. สายจากขาง

วัดปาสามัคคีธรรม หมู 1 ตําบล

นาตาล - ถนนกกกอก หมู 9 

ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวาง 0.50 เมตร พิกัด N=16.56142 

E=103.14196

2,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

      1,000,000

(457,000)

683 ซอมแซมถนนลูกรัง เทศบาล

ตําบลทาคันโท , เทศบาลตําบลกุง

เกา และ เทศบาลตําบลกุดจิก 

ตามแนวเชิงเขาภูโนและปรับปรุง

ภูมิทัศน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  6,000 

 เมตร  จุดเริ่มตน N16.88821,E=

103.21303  จุดสิ้นสุด N16.87782,E=

103.14624

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

684 ซอมแซมถนนลาดยาง  พรอมวาง

ทอลอด สายทาคันโท – อําเภอ

ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ  เชื่อม 

 กับอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร จุดเริ่มตน N :  16.938244 ,E : 

103.226011 สิ้นสุด N :  16.952744 , 

E : 103.222337

     1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

685 ซอมแซมถนนลูกรังสายวังหวา 

จากหมู 5 บานเกิ้ง  ตําบลนาตาล

 ถึงหมู 9 ตําบลทาคันโท อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 9,000  

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร ( จุดเริ่มตน

 N :  16.926844 , E : 103.228464  

สิ้นสุด N :  16.881843 , E : 

103.238809

     5,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

686 ซอมแซมถนนสายขางสหกรณ หมู

 12 ตําบลทาคันโท ถึง หมู 5 บาน

เกิ้ง ตําบลนาตาล  อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 6,000  

เมตร จุดเริ่มตน N :  16.933343 , E : 

103.251029  สิ้นสุด N :  16.922090 ,

 E : 103.253391

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

        720,000

(495,000)

688 กอสรางถนน คสล. หมู9 ตําบล

กุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ –สะพานบานทาแร  

ตําบลทาลี่  อําเภอกุมภวาป 

จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  415 

 เมตร  ความหนา  0.15  เมตรN=

16.9446, E =103.1162  จุดสิ้นสุด N=

16.9468 , E=103.1099

1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

687 กอสรางถนนลูกรังจากวัดบานภู

เจริญเชื่อมตอสายวัดถ้ําหมอ 

ตําบลกุดจิก  อําเภอทาคันโท - 

ตําบลกุงเกา อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 1,800  

เมตร  ผิวจราจร   จุดเริ่มตน  N=

16.888461, E =103.1347  จุดสิ้นสุด 

N=16.89062 , E=103.148430

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อําเภอนามน

689 กอสรางถนน คสล.  สายบานแห 

 หมู  3  บานจิตรประชา  หมู  16

  ตําบลยอดแกง  เชื่อมบานปาไผ

 ตําบลดงพยุง  อําเภอดอนจาน   

เชื่อมบานคําบอน ตําบลกลาง

หมื่น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 680  

เมตร หนา 0.15  เมตร พิกัดเริ่มตน Lat

 16° 56’ 81.69” น Long 103° 72’ 

19.63”  สิ้นสุด16° 56’ 46.73” น 

Long103° 72’ 34.01”

1,980,000      1,980,000     1,980,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

690 กอสรางถนนลูกรัง สายบานจิตร

ประชา หมู 16 ตําบลยอดแกง  

เชื่อมตอ     บานโนนเที่ยง   หมู 

 8  ตําบลนามน อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร ลูง 0.60 เมตร พิกัดเริ่มตน 16 35

 59.13 103 43 37.92 สิ้นสุด 16 34 

12.34 103 45 21.03

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

691 กอสรางถนนดินยกระดับพรอมลง

ลูกรังผิวจราจร หมู  9  เทศบาล

ตําบลนามน  ตําบลนามน 

เชื่อมตอกับเขต อบต.หลักเหลี่ยม 

 ตําบลหลักเหลี่ยม  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

1,500  เมตร

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(496,000)

692 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย

บานหนองบัวใน หมู 4 ตําบล

หนองบัว อําเภอนามน ถึงคําคา

เชื่อมตําบลนาขาม  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,270 

เมตร   หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

9,810 ลูกบาศกเมตร

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

693 กอสรางถนนลูกรังสายคําภู-ดาน

แต บานโนนเที่ยง หมู 15  เขต  

ตําบลนามน อําเภอนามน  เชื่อม

เขตตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ระยะทาง

ยาว  2,700 เมตร หนา  0.15  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

694 กอสรางถนนลูกรัง เสนบาน

หนองหญาปลอง หมู 7 ตําบล

ยอดแกง อําเภอนามน  - บานคอ 

  ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

2,500  เมตร  สูง  0.60  เมตร  โดยยก

รองพูนดินบดอัดแนน      ลงลูกรังผิว

จราจรหนา  0.20 เมตร  มีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา  15,000  ตารางเมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

695 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย

บานหนองบัวกลาง หมู 2  ถึงดาน

เชือก  เชื่อมตําบลหลักเหลี่ยม  

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,270 

เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

9,810 ลูกบาศกเมตร

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

696 กอสรางถนน คสล. บานหนอง

คอนเตรียม หมู 3 ตําบลหลัก

เหลี่ยม เชื่อมตอเทศบาลนามน 

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16 34 57.83 สิ้นสุด 

103 48 32.01

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

697 กอสรางถนนลูกรัง บานหนอง

หญาปลอง หมู 7 ตําบลยอดแกง-

บานแวง ตําบลลําหวยหลัว 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  2,500 

 เมตร พิกัดเริ่มตน 16 40 3.37 103 46

 3.65 สิ้นสุด 16 40 22.98 103 46 

16.63

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

698 กอสรางถนนลูกรัง หมู 10 ตําบล

ยอดแกง เชื่อมบานดงสวาง หมู 6

 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว  1,500 

เมตร จุดเริ่มตน 16° 60’36.23”N long

 103°73’34.97” E  จุดสิ้นสุด 16° 

61’5.32”N Lat 103° 77’12.63” E

1,200,000      1,200,000     1,200,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

699 กอสรางถนนดินลูกรัง หมู 4 

ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 

เชื่อมทรงวัฒนะคอนกรีต ตําบล

หนองแวง อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 900  

เมตร

500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

700 กอสรางถนน คสล. สายบานนาใต

 หมู 13 เชื่อมบานสงเปลือย หมู 

1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 ตําบลสง

เปลือย อําเภอนามน - ตําบล

หนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 350 

เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มตน N 16˚37'

 41.1'' E 103˚47' 41.96''สิ้นสุด N 

16˚37' 5.56'' E 103˚48' 19.52''

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

701 กอสรางถนน คสล. บานนา

ขวัญเมือง ตําบลนามน  ทางไป

บานดงสวาง เขต ทต.สงเปลือย  

ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร (Lat 16.5828, 

Long 103.7888) (Lat 16.5797, Long 

103.7824)

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

702 กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนน

เที่ยงศิริมงคล หมู 15 ตําบลนามน

 -บานนาจําปา  ตําบลนาจําปา 

ติดเขต อบต.นามน อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มตน N 

16.5828,E 103.7888 สิ้นสุด N 

16.5797 E 103.7824

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

703 กอสรางถนนแอสฟสติกสคอนกรีต

  สายบานหนองบัวกลาง  หมู  2 

 ตําบลหนองบัว เชื่อมตําบลหลัก

เหลี่ยม  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 2,500 ตารางเมตร พิกัดเริ่มตน

 16.556654 103.858762 สิ้นสุด 

16.552406 103.857748

1,290,000      1,290,000     1,290,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

704 ซอมแซมถนนลาดยางแบบแอส

ฟสทติก   เสนทางบานยอดแกง 

หมู  2  ตําบลยอดแกง เชื่อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16 61 19.3" น 103 

72 86.91 ตะวันออก สิ้นสุด 16 65 

27.21" น 103 75 33.24" ตะวันออก

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

705 ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอน 

กรีตโดยวิธี  ( Pavement in 

place Recycling ) สายบานนา

ใต  หมู 13  เชื่อมตอระหวางบาน

สงเปลือย  หมู  1,2,3,9,10,11,12

  ตําบลสงเปลือย    อําเภอนามน 

  เชื่อมตอตําบลหนองอีบุตร  

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650 

เมตร พรอมไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัด ละติจูด  16 ํ 37’ 41.1”N  

ลองจิจูด103 ํ 47’ 41.96”E

ละติจูด  16 ํ 37’ 5.56”N   ลองจิจูด103 ํ�

 48’ 19.52”E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(496,000)

707 กอสรางถนนลูกรังสายสามแยก

ขางที่ดินสาธารณะ บานคํายิ่งหมี 

 หมู 4 อบต.นามน-บานโนน

เที่ยงศิริมงคล  หมู 15 เขตทต.

นามน  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร   ยาว  1,100

 เมตร  หนา  0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน

โครงการ Lat16.3259  , Long  

103.4627 พิกัดสิ้นสุดโครงการ 

Lat16.3352  , Long  103.4557

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

708 ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอน 

กรีต สายบานดงสวาง หมู 6  

ตําบลสงเปลือย - บานยอดแกง  

ตําบลยอดแกง อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 800 

เมตร พรอมไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัดเริ่มตน  16 ํ 37’ 17.35”N103 ํ 47’

 20.15”Eสิ้นสุด 16 ํ 37’ 13.40”N103 ํ 

46’ 43.48”E

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

709 กอสรางถนนดินยกระดับพรอมลง

ลูกรังผิวจราจร  จากหมู  9  เขต

เทศบาลตําบลนามน  ตําบลนามน

    เชื่อมตอกับเขต อบต.หลัก

เหลี่ยม  ตําบลหลักเหลี่ยม  

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  1,500 

 เมตร  (Lat 16.5820,Long 103.8014)

 (Lat 16.5841,Long 103.8026)

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

710 กอสรางถนน คสล. หมู 10 บาน

ทรัพยเจริญ เขตตําบลหลักเหลี่ยม

  อําเภอนามน  ถึงเขตอําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน

 16  31 “47.77” น. อําเภอ     

จุดสิ้นสุด 103  49’ 40.19”

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

711 กอสรางถนนลูกรัง สายบานนามน

 บานโนนจันทรหอม หมู  9  

ตําบลนามน - เขต อบต.หลัก

เหลี่ยม อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร เริ่มตน N 16.5820,E 103.8014 

สิ้นสุด N 16.5841 E 103.8026

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

712 กอสรางถนน คสล. สายจากสี่

แยกศาลาประชาคมบานนา

สมบูรณ หมู 13 ตําบลนามน - สี่

แยกทางไปบานโนนสังคม ตําบล

หลักเหลี่ยม อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 825 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร เริ่มตน N 16.3314,E 

103.4807 สิ้นสุด N 16.3309 E 

103.4812

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

713 กอสรางถนนลาดยาง สายบานดง

สยาม (อบต.นามน) - บานคํายิ่ง

หมี ตําบลนามน -ทต.สงเปลือย 

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

พิกัดเริ่มตน N 16.3109,E 103.4626 

สิ้นสุด N 16.3326 E 103.4633

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

714 กอสรางถนน คสล. สายจากบาน

คํายิ่งหมี หมู 4 อบต.นามน - 

หนาวัดปากาวมงคล เขตทต.

นามน อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

16.3341,E 103.4626 สิ้นสุด N 

16.3406 E 103.4614

      1,920,000      1,920,000    1,920,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

715 กอสรางถนนลาดยาง สายจาก

บานนาสมบูรณ หมู 13 (ทต.

นามน) - บานคํายิ่งหมี หมู 4  

(อบต.นามน) อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.3312,E 

103.4758 สิ้นสุด N 16.3333 E 

103.4643

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

716 ซอมแซมถนนลูกรัง สายจากสาม

แยกทางหลวงชนบท กส.4028  

(หนองหวา)  (ทต.นามน)- วัดอาง

มโนราห บานดงสยาม หมู 14  

(อบต.นามน) อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.3229,E 

103.4753 สิ้นสุด N 16.3111 E 

103.4800

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

717 กอสรางถนนลาดยางผิวทางเคฟ

ซีลสายบานโนนหนองเบ็ญ หมู 5 

ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - 

บานหนองขอนแกน ตําบลหนอง

อีบุตร อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร พิกัด Lat  16  ํ 56’  54.8” น 

Long 103  ํ 86’  61.6 ”  E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

718 กอสรางถนนลาดยางผิวทางเคฟ

ซีล สายบานโนนสมบูรณ หมู 8 

ตําบลหนองบัว - บานทรัพยเจริญ

 หมู 10 ตําบลหลักเหลี่ยม 

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  พิกัด  Lat  16  ํ 55’ 

89.2”  Long 103  ํ 83’ 29.0"

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

719 กอสรางถนนลาดยางสายจากสาม

แยกหนาวัดกูแกวธรรมเจดีย บาน

โนนสามัคคี หมู 5 อบต.นามน  –

 สามแยกตนตาล  บานดอน

สวรรค หมู  6 เขตเทศบาลตําบล

นามน  อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร  ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

 มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 11,000 

ตารางเมตร  เริ่มตน N 16.3326,E 

103.4800 สิ้นสุด N 16.3413 E 

103.4828

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

720 กอสรางถนนลาดยางจากบานนาคู

 หมู 11 เทศบาลตําบลนาคู 

ตําบลนาคู – บานหินลาด หมู 8  

ตําบลบอแกว ตําบลนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจาราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.7691041 /

104.028014 พิกัดสิ้นสุด 16.781061 /

104.28143

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

721 กอสรางถนน คสล. จากบานหิน

ลาด หมู 2 ตําบลบอแกว    - 

บานชาด หมู 5  ตําบลนาคู  

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4  เมตร  ยาว  1,200 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.481472 /

104.1.109 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.481778 /

 104.1.4604

2,000,000         800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอนาคู
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

722 กอสรางถนนลาดยางจากบานบอ

แกว   หมู 1  ตําบลบอแกว    - 

บานสายนาคํา  หมู 9  ตําบลนาคู

  อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว  4,000

  เมตร พิกัดเริ่มตน 16.473325 /

103.5913160 พิกัดสิ้นสุด 16.461471

 /104.05091

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

723 กอสรางถนนลาดยาง เชื่อม

ระหวาง  บานโนนศาลา  หมู  3  

ตําบลภูแลนชาง   – บานเหลา

ใหญ   ตําบลเหลาใหญ  อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.8325 E 

104.0172   พิกัดสิ้นสุด N 16.8097  E 

104.2475

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

724 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง

 บานโพธิ์แสง หมู 7 ตําบลภูแลน

ชาง อําเภอนาคู  - บานไคนุน 

ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.8900 E 

104.1589   พิกัดสิ้นสุด N 16.9006  E 

104.9967

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

725 กอสรางถนนลาดยาง เชื่อม

ระหวาง บานคุมหัวเมือง หมู 2 

ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู – 

บานนายอ ตําบลโนนนาจาน 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.8244 E 

104.175   พิกัดสิ้นสุด N 16.8036 E 

104.0886

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

726 กอสรางถนน คสล.  บานนายอ  

หมู 2 ตําบลโนนนาจาน  อําเภอ

นาคู –บานภูแลนชาง  หมู 2  

ตําบลภูแลนชาง  อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

12,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 

พิกัด 48Q3922225.86 / 1848730.76

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

727 กอสรางถนน คสล. บานโคกยาว

หมู 6 หนองแมเกง ตําบลโนนนา

จาน – บานนาสีนวล หมู 3

ตําบลนาคู อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

12,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 

พิกัด 48Q393296.33 / 1851453.59

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

728 กอสรางถนนลูกรังสาย บาน

หนองขามปอม หมู 2 ตําบลสาย

นาวัง ไป เทศบาลตําบลนาคู  

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร เสริมผิวจราจรลูกรังหนา 0.40 

เมตร ยกคันดินสูง 1 เมตร พิกัดเริ่มตน 

400046.12E /1854600.66 N 

จุดสิ้นสุด 398992.00 E /1853280.02

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

729 กอสรางถนนลาดยาง สายนากระ

เดา - เทศบาลตําบลนาคู บานนา

กระเดา หมู 5 ตําบลสายนาวัง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 385 

เมตร  พิกัดเริ่มตน 16.751736E /

104.04557 N จุดสิ้นสุด 16.754927 E

 /104.06278 N

      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

730 กอสรางถนนลาดยาง สายนากุด

สิม – องคการบริหารสวนตําบล

หนองผือ บานจอมศรี หมู 1 

ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16.747428E /

104.1771 N จุดสิ้นสุด 16.779725    E

  /104.077177 N

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

731 กอสรางถนนลาดยาง เสนปาก

ทางเขาบานพรหมสวาง หมู 8 

ตําบลภูแลนชาง  อําเภอนาคู  – 

บานไคนุน ตําบลไคนุน อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว  3,000 

 เมตร พิกัดเริ่มตนที่  N = 1639.573   

 E 10357.041พิกัดสิ้นสุดที่ N1638.221

 E10357.394   

1,000,000 1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

732 กอสรางถนนลูกรัง  สายหนองโพธิ์

  บานชาด หมู 5  ตําบลนาคู  

อําเภอนาคู – บานดอนแคน  หมู

 4    ตําบลบอแกว อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร   พิกัด LAT 16.8345 LON 

104.0414

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

733 กอสรางถนนลาดยางถนนสาย

น้ําตกผาระแงง บานชาด  หมู 13 

 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัด

กาฬสินธุ – บานโคกกลาง  ตําบล

จันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  

จังหวัดสกลนคร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  

2,000 เมตร  พิกัด LAT 16.8405 LON

 104.0442

2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

734 กอสรางถนนลูกรัง  สายบานนาสี

นวล  หมู 3 ตําบลนาคู (อบต.นา

ค)ู  อําเภอนาคู – บานสายนาคํา 

 หมู 9 เทศบาลตําบลนาคู  

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  2,000 

เมตร พิกัด LAT 16.7634 LON 

104.0133 LAT 16.7684 LON 

104.0174

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

735 กอสรางถนนลาดยาง สายนากระ

เดา หมู 5,6 บานนากุดสิม หมู 1 -

 เทศบาลตําบลนาคู ทางหลวง

แผนดินนาคู - เขาวง  อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจร  6.00  เมตร ยาว  385 

 เมตร   จุดเริ่มตนโครงการ 16.751736

 ,104.04557 จุดสิ้นสุดโครงการ 

16.754927,104.06278

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

736 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

งาม หมู 3  ตําบลบอแกว อําเภอ

นาคู จังหวัดกาฬสินธุ -  บานน้ําพุ

 หมู 1 ตําบลหลุบเลา อําเภอภู

พาน จังหวัดสกลนคร

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มตน

โครงการ 16° 51.045´ น , 16° 51.546´

 น  จุดสิ้นสุดโครงการ  104° 1.314´ 

M.O ,  104° 1.419´ M.O

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

737 กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

สมควร ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บาน

นาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร 

อําเภอหวยผึ้ง(ชวงหนาโรงเรียน

นิคมกุฉินารายณ  )

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร พิกัดเริ่มตน N  =  16.606479   E

  = 103.892985 คาพิกัดสิ้นสุด N=

16.595545   E =103.898759

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

738 กอสรางถนน คสล. สายสวนปา 

บานโนนสําราญ หมู 9 ตําบล

นิคมหวยผึ้ง- บานหนองอีบุตร หมู

 1 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวย

ผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว  670  

เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทาง 0.50 

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.37374   E =

 103.51528  สิ้นสุด N = 16.37588   E

 = 103.51498

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

739 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร  

เคพซิล สายบานโนนสวนแกว หมู

 9 ตําบลคําบง - บานรองแกนคูณ

 หมู 15 ตําบลนิคมหวยผึ้ง 

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,00 0 

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.6747  E = 

103.8032 สิ้นสุด N=16.6588   E= 

103.7984

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

740 กอสรางถนน คสล.  บานนาอุดม 

หมู 2  ตําบลนิคมหวยผึ้ง  อําเภอ

หวยผึ้ง  - บานเหลาสีแกว  หมู 

10  ตําบลไคนุน  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  1,050  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50 

เมตร จุดเริ่มตน N=16.6150  E=

103.8987  จุดสิ้นสุด N=16.6167  E=

103.9080

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหวยผึ้ง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  338

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

741 กอสรางถนนลาดยางปวจราจร  

เคพซีล  สายบานดงอุดม หมู 13  

 ตําบลคําบง -บานหนองมะงง  

หมู 4  ตําบลคําบง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร คาพิกัดเริ่มตน N=16.7200  E=

103.8379   สิ้นสุด N=16.7328  E=

103.8335

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

742 กอสรางถนน คสล.สายบานรอง

แกนคูณ  หมู 15  ตําบลนิคมหวย

ผึ้ง -บานปลาขาว  หมู 10  ตําบล

คําบง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 1,080  

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50 

เมตร คาพิกัดเริ่มตน N=16.681941  

E=103.876704   สิ้นสุด N=

16.695598  E=103.689199

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

743 กอสรางถนนลาดยาง สายวัดปา

มุจลินทร บานไคนุน หมู 11 

ตําบลไคนุน - บานภูเงิน หมู 11

ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง   

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตร พิกัดเริ่มตน N  =  16.629499  E 

 =  103.955367 สิ้นสุด N = 

16.657078  E=103.934422

      2,000,000      2,000,000 2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

744 กอสรางถนน คสล.บานวังน้ําเย็น 

หมู 7 ตําบลคําบง ถึง บานโคกศรี

 หมู 3 ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 2.6 

กิโลเมตร พิกัดเริ่มตน N  =  16.6675  

E  =  103.8272 สิ้นสุด N = 16.6891 

 E= 103.8180

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

745 ซอมแซมถนนลาดยางสาย แยก

หวยผึ้ง -นาคู ไคนุน บานไคนุน 

หมุที่ 12 อําเภอหวยผึ้ง ถึงบาน

พรมสวาง ตําบลภูแลนชาง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,500  

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.6195  E = 

103.9523 สิ้นสุด N = 16.6387  E = 

103.9572

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

746 กอสรางถนน คสล.ถนนสายแยก

ทางหลวงสมเด็จ -กุฉินารายณ 

หนาโรงแปงมันสมเด็จ ถึง บาน

น้ําคํา หมู 10 ตําบลคําบง อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว  1000  

เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทาง 0.50 

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.6718   E = 

103.8071  สิ้นสุด N = 16.6544   E =

 103.8037

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

747 กอสรางถนนลาดยางสายบานอุปรี

  หมู 3  ตําบลไคนุน อําเภอหวย

ผึ้ง-บานโนนทับชาง  หมู 5  

ตําบลนิคมหวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรวาง 8.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตร คาพิกัด 16.6040  

103.9355-16.5930  103.9050

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

748 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน 

โนนสมควร  หมู 12 ตําบลนิคม

หวยผึ้ง  -  บานหนองอีบุตร 

ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร ยาว 5,300  

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.643491  E =

 103.898674 สิ้นสุด N = 16.612095 

 E = 103.875575

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

749 ซอมแซมถนนลาดยางบานไคนุน 

หมู 1 ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง 

ถึงบานหนองบัวใน ตําบลหนอง

บัว อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกิดเริ่มตน N=1.6220 E=

103.9470 คาพิกัดสิ้นสุด N=16.5505 

E=103.8692

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

750 กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคก

ศรี -  บานหนองมะงง ตําบลคําบง

 อําเภอหวยผึ้ง -  บานขมิ้น 

ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 2,000  

เมตร พิกัดเริ่มตน N = 16.7200  E = 

103.8379 สิ้นสุด N = 16.7328  E = 

103.8335

      2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

751 กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

สําราญ ตําบลนิคมหวยผึ้ง -  บาน

ไทรงาม ตําบลนิคมหวยผึ้ง เขต

เทศบาลตําบลหวยผึ้ง  อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,000  

เมตรคา หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน N

 =  16.3916   E = 103.5250 สิ้นสุด N

 = 16.3906  E = 103.5320

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

752 กอสรางถนนลูกรัง สายบานไคนุน

 ตําบลไคนุน - บานมะนาว ตําบล

เหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ   

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตร พิกัดเริ่มตน N  =  16.6227 E  = 

 103.9560 สิ้นสุด N = 16.6228  E = 

103.9685

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

753 กอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลา

สีแกว  หมู 13 ตําบลไคนุน 

อําเภอหวยผึ้ง-บานคําปาหวาน 

หมู 6 ตําบลนาขาม  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ระยะะทาง

ยาว 2,000 เมตร คาพิกัด16.6206 

103.9057 -  16.5746  103.9293

   2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

754 กอสรางถนน คสล.สายบานผึ้ง หมู

 4 ตําบลไคนุน - บานนาหัวเมย 

หมู 7 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร คาพิกัด 16.5865

 103.9326 - 16.5890 Long 103.8998

   2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

755 ซอมแซมถนนลาดยาง สายบาน

นาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร -  

บานโนนสมควร ตําบลนิคมหวย

ผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตรพิกัดเริ่มตน N  =  16.5933 E  = 

 103.8998  สิ้นสุด N  =  16.6199 E 

 =  103.8862

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

756 กอสรางถนนลาดยาง บานนาหัว

เมย ตําบลหนองอีบุตร - บาน

โนนสมควร ตําบลนิคมหวยผึ้ง 

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 2,000  

เมตร พิกัดเริ่มตน N  =  16.5931 E  = 

 103.9048สิ้นสุด N  =  16.6222 E  = 

 103.8893

3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

757 กอสรางถนน คสล.สายบานผึ้ง หมู

 4  ตําบลไคนุน -บานนาหัวเมย  

หมู 7  ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 3,000  

เมตร หนา 0.15 เมตร คาพิกัด16.5865

 103.9326 -16.5890 Long  103.8998

3,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

758 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร

 - บานคลองอุดม  ตําบลนิคม

หวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ตลอดสาย  

4,000 เมตร  ไหลทางกวาง  1.00  เมตร

   2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

759 กอสรางถนน คสล.และปรับปรุง

ภูมิทัศนสายรอบบุงคําภู เขต

เทศบาลตําบลหวยผึ้ง - เขต

องคการบริหารสวนตําบลนิคม

หวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 

เมตร  พิกัด  16.633026 103.903722

 - 16.630654 103.904460

      1,500,000      1,500,000    1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอดอนจาน
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

760 กอสรางถนนลาดยาง บานโพน

สวรรค หมู1 ตําบลนาจําปา ถึง 

บานโนนกกจิก หมู6 ตําบลดงพยุง

 อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,680 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด : จุดเริ่มตน

 ละติจูด 16.294101° ลองจิจูด 

103.423818°  : จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.305023°  ลองจิจูด 103.415996°

2,000,000      2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

761 กอสรางถนน คสล. หมู 6  สาย

หนองพอกเชื่อมเขตเทศบาล

ตําบลดอนจาน ตําบลสะอาดไชย

ศรี อําเภอดอนจาน ถึง เขต

เทศบาลตําบลดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัด : จุดเริ่มตน

 ละติจูด 16.264983°   ลองจิจูด 

103.440140° : จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.265520°  ลองจิจูด 103.432878°

1,700,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

762 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน

โนนกกจิก หมู 6 ตําบลดงพยุง ถึง

 บานโพนสวรรค ตําบลนาจําปา 

หมู1 อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  พิกัด : จุดเริ่มตน ละติจูด 

16.514045°   ลองจิจูด 103.701743° :

 จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.488846°  

ลองจิจูด 103.709660°

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

763 กอสรางถนนลาดยาง  สายบาน

หนองแวงเกษตร หมู 6 ตําบล

ดอนจาน เชื่อมบานนอยสันติสุข 

ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอน

จาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,100 

เมตร พิกัด Lat 16°26'41.11"น,Long 

103°41'56.29"E 16°26'6.36"น,Long 

103°42'51.00"E

600,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

764 กอสรางถนนลาดยาง สายบานดง

พยุงใต  หมู1 ตําบลดงพยุง ถึง 

บานกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร  พิกัด : จุดเริ่มตน ละติจูด 

16.521833°  ลองจิจูด 103.676956° : 

จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.499765° ลองจิจูด

 103.643455°

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

765 กอสรางถนน คสล. สายสามแยก

อนามัยบานมวงกลาง หมู 1 

เชื่อมถนนบานเชียงเครือ ตําบล

เชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 366 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมไหลทาง

ลูกรัง พิกัด Lat:l 1,6.469 Lon:103.65

 Acc:12.0 Alt:137 Bca:278

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

766 กอสรางถนน คสล. บานหนอก

พอก หมู1 ตําบลสะอาดไชยศรี 

อําเภอดอนจาน  ถึงเขตเทศบาล

ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 900 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด : จุดเริ่มตน

 ละติจูด 16.264472° ลองจิจูด 

103.435859°  : จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.265510° ลองจิจูด 103.432860°

2,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

767 กอสรางถนน คสล. บานกุดครอง

 หมู 7ตําบลดอนจาน อําเภอดอน

จาน - บานเชียงเครือ ตําบลเชียง

เครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัดเริ่มตน 

Lat:l 16°25'44.95"น, Long 

103°40'47.49"E สิ้นสุด 16°26'5.05"น,

Long 103°40'30.32"E

2,000,000     646,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

768 กอสรางถนน คสล. สายบานดง

เย็น หมู4 ตําบลนาจําปา อําเภอ

ดอนจาน ถึงวัดดอยดงเย็น ตําบล

นาจําปา อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด : จุดเริ่มตน

 ละติจูด 16.302115° ลองจิจูด 

103.46208°  : จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.301901°  ลองจิจูด 103.463540°

2,000,000      950,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

769 กอสรางถนนลูกรัง สายดานขี้หมา

 บานปาแดง หมู4 ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน  ถึงเขต

เทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  พิกัด : จุดเริ่มตน ละติจูด 

16.274186°  ลองจิจูด 103.472138° : 

จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.282874°  

ลองจิจูด 103.474537°

1,340,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  344

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

770 กอสรางถนน คสล. สายบานนา

เหนือ หมู 6 บริเวณวัดปาโคก

หนองกุง ตําบลมวงนา อําเภอ

ดอนจาน เชื่อมถนนลาดยางสาย

บานเชียงเครือ หมู 2 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 860 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัดเริ่มตน 

Lat:l 1,6.467  Lon: 103.62 Acc:8.0 

Alt:154 Bca:241

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

771 ปรับปรุงซอมแซมผิวทางถนน

ลูกรังบดอัดแนน สายหนา

องคการบริหารสวนตําบลดงพยุง 

บานคําหอม หมู 11 ตําบลดงพยุง

 อําเภอดอนจาน ถึงบานหัวนาคํา

 หมู1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร ยกรองพูนดินสูงเฉลี่ย 0.30  เมตร

 ลงลูกรังหนา  0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม

นอยกวา 15,000 ตารางเมตร พิกัด : 

จุดเริ่มตน ละติจูด 16.524958°  

ลองจิจูด 103.676699° : จุดสิ้นสุด 

ละติจูด 16.540613°  ลองจิจูด 

103.667196°

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

772 กอสรางถนนลาดยาง สายหนอง

แคนลาดคอ  หมู 2 ตําบลดอน

จาน เชื่อมตําบลนาจําปา อําเภอ

ดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,400 

เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 16°27'35.63"น,

Long 103°42'43.98"E สิ้นสุด 

16°28'12.76"น,Long 103°43'15.62"E

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

773 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน หมู

 1 ตําบลสะอาดไชยศรี  ถึงเขต

เทศบาลตําบลดอนจาน อําเภอ

ดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  พิกัด : จุดเริ่มตน ละติจูด 

16.263370°  ลองจิจูด 103.440478° : 

จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.254870°  

ลองจิจูด 103.445526°

1,340,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

774 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน

แกงนาง หมู7 ตําบลดงพยุง  ถึง 

บานโนนเที่ยง ตําบลนามน 

อําเภอนามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ระยะที่ 1 : ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร   พิกัด : ละติจูด 

16.543726°   ลองจิจูด 103.715025° 

 :ละติจูด 16.548277° ลองจิจูด 

103.730102° ระยะที่ 2 : ผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พิกัด :  ละติจูด 

16.548277° :  ละติจูด 16.566066°   

ลองจิจูด 103.762826°

2,000,000     1,900,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      3,069,000

(1,999,000)

776 กอสรางถนนลูกรัง สายบาน

หนองแวงเกษตร  ตําบลดอนจาน

 ถึงบานนอยสันติสุข ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'41.99"N,Long 103°42'0.19"E  

 สิ้นสุด Lat 16°26'55.13"N,Long 

103°43'28.43"E

1,320,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

775 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดาน

แต  หมู 5 ตําบลตําบลดอนจาน 

ถึงบานนอยสันติสุข ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,650 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°25'21.10"N,Long 103°42'18.85"E 

 สิ้นสุด Lat 16°26'55.13"N,Long 

103°43'28.43"E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

777 ปรับปรุงซอมแซมผิวทางถนน

ลูกรังบดอัดแนน สายบานดงเย็น 

หมู4  ตําบลดงพยุง อําเภอดอน

จาน ถึงบานหวยตูม ตําบลกลาง

หมื่น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500 

เมตร ยกรองพูนดินสูงเฉลี่ย 0.30  เมตร

 ลงลูกรังหนา  0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม

นอยกวา 27,000 ตร.ม. : จุดเริ่มตน 

ละติจูด 16.539555°  ลองจิจูด 

103.679291° : จุดสิ้นสุด ละติจูด 

16.565879°   ลองจิจูด 103.700126°

2,000,000      2,000,000     400,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

778 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองพอก ตําบลสะอาดไชยศรี

เชื่อมเขตเทศบาลตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร  หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat

 6°26'44.72"N,Long 103°43'58.59"E 

สิ้นสุด Lat 16°26'55.10"N,Long 

103°43'28.60"E

2,000,000      2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

779 กอสรางถนน คสล. บานโนนกก

โพธิ์ หมู 6 ตําบลสะอาดไชยศรี - 

เขตเทศบาลตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน (หนารพ.ดอน

จาน)

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'49.83"N,Long 103°44'1.40"E  

สิ้นสุด Lat 16°26'55.20"N,Long 

103°43'28.78"E

2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

780 กอสรางถนนลาดยางสายบานหัว

คูดิน หมู 5 ตําบลดงพยุง เชื่อม

บานโพนสวรรค  ตําบลนาจําปา  

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

พิกัดเริ่มตน 16.5171,103.6924 สิ้นสุด

 16.5311,103.6943

1,980,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

781 กอสรางถนนลูกรัง หมู 4 ตําบล

สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน  

เชื่อม ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอโพธิ์ชัย

 จังหวัดรอยเอ็ด (สายปาแดงอวย

ศรี เชื่อม เทศบาลอัคคะคํา )

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด Lat 

16°26'45.27"N, Long103°46'21.91"E 

 สิ้นสุด Lat 16°26'15.24"N,Long 

103°46'41.27"E

670,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

782 กอสรางถนนลูกรัง สายบาน

หนองพอก หมู 1 ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน เชื่อม เขต

เทศบาลตําบลดอนจาน อําเภอ

ดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'44.72"N,Long 103°43'58.59"E 

 สิ้นสุด Lat 16°26'55.10"N,Long 

103°43'28.60"E

800,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

783 กอสรางถนนลูกรัง สายบาน

สะอาดไชยศรี หมู 3 ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน  เชื่อมเขต

เทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'9.01"N,Long 103°43'58.78"E  

สิ้นสุด Lat 16°25'10.66"N,Long 

103°44'23.38"E

1,340,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

784 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน

โพนสวรรค หมู 1 ตําบลนาจําปา 

เชื่อมบานโนนกกจิก หมู 6 ตําบล

ดงพยุง อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร พิกัด

เริ่มตน Lat 16.283685N,Long 

103.424527E  สิ้นสุด Lat 

16.305023N,Long 103.415996E

1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

785 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดาน

แต  หมู  5 ตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน  เชื่อมบานโพน

เฒา ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย

 จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,450 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'46.84"N, Long 103°42'13.5"E 

 สิ้นสุด Lat 16°26'56.34"N, Long 

103°43'12.88"E

1,000,000     617,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

786 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดาน

แต  หมู  5 ตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน  เชื่อมบานนามน

 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°24'53.54"N,Long 103°42'5.41"E  

สิ้นสุด Lat 16°24'26.29"N, Long 

103°41'46.51"E

1,188,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      1,089,000

(494,000)

788 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดาน

แต  หมู  5 ตําบลดอนจาน เชื่อม

บานนอยสันติสุข ตําบลสะอาด

ไชยศรี อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°26'13.90"N,Long 103°42'22.97"E 

 สิ้นสุด Lat 16°26'55.06"N,Long 

103°43'28.40"E

2,000,000     500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

787 กอสรางถนนลูกรัง สายบานกุด

ครอง หมู  4 ตําบลดอนจาน  

อําเภอดอนจาน เชื่อมบานแกเปะ

 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,650 

เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°25'30.54"N,Long 103°40'42.13"E 

 สิ้นสุด Lat 16°24'53.30"N,Long 

103°40'2.21"E

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

789 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานกุด

ครอง หมู 7 ตําบลดอนจาน เชื่อม

 บานหนองแวงแสน ตําบลนา

จําปา อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.20 เมตร   พิกัดเริ่มตน Lat

 16°25'54.54"N,Long 103°39'58.35"E

  สิ้นสุด Lat 16°26'33.16"N,Long 

103°39'57.84"E

1,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

790 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บาน

โนนเขวา  หมู 4 ตําบลฆองชัย   

ถึง บานกุดเซือม  ตําบลลําชี  

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,600 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 15,600 

ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 3,120 

ลูกบาศกเมตร พิกัด ละติจูด  16�  14 '  

58.56 ลองจิจูด 103� 28 ' 27.93"  

"ละติจูด  16�  12 '  59.05" ลองจิจูด 

103� 28 ' 28.51"

      1,500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

791 กอสรางถนน คสล.  สายบาน

หนองหวาย  หมู  4  ตําบลลําชี  

อําเภอฆองชัย    ถึงคลอง

ชลประทาน บานหัวโนนเปลือย 

ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 900 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ผิวจราจรกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 

ละติจูด 16• 12' 27.82' N ลองจิจูด103•

 28’ 32.86’ E ละติจูด 16• 12’ 2.04’ 

N ลองจิจูด103• 28’ 9.66’ E

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

792 กอสรางถนน คสล. สายบานหัว

หนอง  ตําบลเหลากลาง อําเภอ

ฆองชัย  เชื่อมระหวาง โนนสาวเอ

    ตําบลหนองแปน อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร 339872.95 E  1779800.83N 

339400.76 E  1800678.50 N

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอฆองชัย
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      2,000,000

(1,200,000)

      2,000,000

(2,231,000)

795 กอสรางถนน คสล.บานหนองบัว 

 หมู 3  ตําบลโคกสะอาด  อําเภอ

ฆองชัย ถึง บานนาเชือก  ตําบล

หนองตอกแปน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 

เมตร รุง   16.295588 แวง  

103.457044

      1,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

796 ซอมแซมถนนลาดยาง สายบานทา

เยี่ยม  หมู  6 ตําบลลําชี อําเภอ

ฆองชัย    ไปถึงบานหัวโนน

เปลือย  ตําบลเหลากลาง อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ละติจูด 16• 13' 2.44' N ลองจิจูด

103• 29’ 58.66’ E ละติจูด 16• 13’ 

29.26’ N ลองจิจูด103• 29’ 45.09’ E

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

793 กอสรางถนน คสล.บานสะอาด 

หมู 2  ตําบลโคกสะอาด  อําเภอ

ฆองชัย  ถึง บานโนนสูง  ตําบล

หนองแปน อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 

เมตร รุง  16.295588  แวง 

103.457044  รุง  16.296720 แวง 

103.463727

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

794 กอสรางถนนลาดยางเสนบานหัว

โนนเปลือย หมู 5 ตําบลเหลา

กลาง - บานทาเยี่ยม ตําบลลําชี 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 7.00  เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่ม 340380.13 E 

1795368.35 N สิ้นสุด 340703.00 E 

1793939.88 N

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

797 กอสรางถนนลาดยางเรียบคลอง

ชลประทานบานโนนทัน ตําบล

เหลากลาง  อําเภอฆองชัย  เชื่อม

ระหวาง แยกบางเลน  ตําบล

หนองแปน  อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร N.1799147.61  E.340759.24  

N.1802810.24   E.339498.75

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

798 กอสรางถนนลาดยาง จากบาน

โคกประสิทธิ์ หมู 12  ตําบลโคก

สะอาด  อําเภอฆองชัย  ถึง บาน

เหลาแดง  ตําบลฆองชัยพัฒนา 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร รุง  16.20270110 แวง 

103.425184 รุง  16.269992  แวง 

103.462406

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

799 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

บานโนนแดง หมู 2   บานวังยาง 

หมู  5  ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย

 จังหวัดกาฬสินธุ ถึงฝายวังยาง 

ตําบลทาตูม  อําเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ถมดินสูง 0.60 เมตร ลงลูกรังเฉลี่ย

 0.20 เมตร ละติจูด 16• 13' 19.18' N 

ลองจิจูด103• 27’ 6.09’ E ละติจูด 16•

 15’ 0.12’ N ลองจิจูด103• 26’ 

39.38’ E

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

800 ซอมแซมถนนลาดยาง  สายบาน 

โนนแดง  หมู  2  ตําบลลําชี 

อําเภอฆองชัย  ไปถึง บานกุดฆอง

  ตําบลฆองชัยพัฒนา  อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ละติจูด 16• 12' 42.99' N 

ลองจิจูด103• 30’ 58.58’ E ละติจูด 

16• 15’ 0.12’ N ลองจิจูด103• 30’ 

35.38’ E

      2,000,000      1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

801 ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานทา

เยี่ยม หมู  6  ตําบลลําชี  อําเภอ

ฆองชัย    ไปถึงบานคุยโพธิ์  

ตําบลเหลากลาง  อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ละติจูด 16• 13' 7.47' N ลองจิจูด

103• 31’ 42.92’ E ละติจูด 16• 14’ 

35.41’ N ลองจิจูด103• 31’ 9.64’ E

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

802 กอสรางถนนลูกรัง จากบานมะทอ

  หมู 8 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ

ฆองชัย  ถึง ถนนลาดยางสายยาง

ตลาด-โพนทอง อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.20 เมตร รุง  16.309219  

 แวง 103.430429 รุง  16.324257  

แวง 103.432345

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

803 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังจาก

บานทาแห หมู 1 ตําบลฆองชัย

พัฒนา ถึง  บานโนนชัย หมู 1   

ตําบลโคกสะอาด  อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,300

เมตร หรือปริมาณลูกรังไมนอยกวา  400

  ลบ.ม ละติจูด  16�  14 '  41.58"  

ลองจิจูด 103� 25 ' 12.38"  ละติจูด  16�

  15 '  34.38"  ลองจิจูด 103� 24 ' 

50.05"

        500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

804 ซอมแซมถนน คสล. โดยวิธีปูแอส

ฟลทติกคอนกรีตทับผิว คสล.เดิม

 สายบานชาด  หมู 11 ตําบลฆอง

ชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย  ถึง 

บานนาบึง ตําบลหนองแปน 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกัดเริ่ม ละติจูด  16. 14 ' 

49.11"ลองจิจูด 103. 29 ' 14.48" 

สิ้นสุด ละติจูด  16. 14 ' 29.94" 

ลองจิจูด 103. 29 ' 30.84"  

      2,000,000         760,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

805 กอสรางทางลาดยาง จากบาน

ดอนขา หมู 6 ตําบลโคกสะอาด 

ถึง บานกุด บานดงสวาง หมู 8 

ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ละติจูด  16�  15 '  37.16"  

ลองจิจูด 103� 26 ' 20.40" ละติจูด  16� 

 15 '  28.72" ลองจิจูด 103� 26 ' 48.91"

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

806 กอสรางถนนลูกรัง จากบานโนน

ชัย หมู 1 ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ถึง

 บานไครนุน ตําบลมะคา อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.20 เมตร  lat16.2593 

lon103.4075

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

807 ซอมแซมถนนลาดยาง จาก บาน

หนองเม็ก หมู 4 ตําบลโคกสะอาด

 อําเภอฆองชัย  ถึง บานเสียว  

ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ยาว 400 

เมตร lat16.3136lon103.4378

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

808 กอสรางถนนลาดยาง จาก บาน

หนองเม็ก หมู 4 ตําบลโคกสะอาด

 อําเภอฆองชัย  ถึง บานหนองบัว

นาดี  ตําบลหนองตอกแปน 

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ยาว 400 

เมตร  lat16.2976lon103.4230

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

809 กอสรางถนนลาดยาง จากถนน

ทางหลวง 2367 คลองสงน้ํา

พลังงานไฟฟา บานกุดฆองชัย 

หมู3  ตําบลฆองชัยพัฒนา -  

บานดอนขา หมู 6 ตําบลโคก

สะอาด อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 4,200 

เมตร พิกัดเริ่ม ละติจูด  16.  15 '  

28.72" ลองจิจูด 103. 26 ' 48.91" 

สิ้นสุด ละติจูด 16.  15 '  37.16"

ลองจิจูด 103. 26 ' 20.40"

        500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอสามชัย
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

810 กอสรางถนนลาดยาง บานหวย

ยาง หมู 4 ตําบลหนองชาง 

อําเภอสามชัย  เชื่อมบานหนอง

สระพัง หมู 5 ตําบลนาทัน 

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 2.50  

กิโลเมตร    พิกัดจุดเริ่มตนN :

16.936352   E 103.585226 จุดสิ้นสุด 

 N : 16.952845 E 103.595017

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

      2,000,000

(497,000)

812 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

ชาง หมู 3  ไป บานคอ หมู 1 

ตําบลหนองชาง  เชื่อมตอ บาน

สามชัย หมู 4 ตําบลสําราญ  

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร  พิกัดเริ่มตน N :

16.8624E 103.57249  จุดสิ้นสุดN : 

16.870937 E 103.56304

      1,000,000      1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

813 กอสรางถนนลูกรังอัดบด เสน 

128 บานพรเจริญ หมู 8 ตําบล

หนองชาง เชื่อมตอ บานคําสราง

เที่ยง หมู 1 ตําบลคําสรางเที่ยง 

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว 2,550

  กิโลเมตร หนา 0.20  เมตร พิกัด

เริ่มตน     N :16.861660  E 

103.549308 จุดสิ้นสุด  N : 16.845338

    E 103.546041

        500,000         500,000      500,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

814 กอสรางถนนลูกรัง สายบานดง

ตาว หมู 7  ตําบลหนองชาง  

เชื่อมตอ บานหนองแซง หมู 9-5 

ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง   5.00  เมตร  ยาว 

2,000  เมตร  หนา  0.20 เมตร  บดอัด

แนน พิกัดจุดเริ่มตน N :16.94931  E 

103.56062 จุดสิ้นสุด  N : 16.94864  

E 103.542849

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

811 กอสรางถนน คสล. (สายทางเขา

โรงพยาบาล )บานพรเจริญ หมู 8 

 ตําบลหนองชาง  เชื่อมตอ บาน

หนองกุงกลาง หมู 8 ตําบล

สําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 1.00 เมตร พื้นที่ดําเนินการ พิกัด

เริ่มตน N :16.863788  E 103.540856

 จุดสิ้นสุด  N : 16.870937 E 

103.55156

     2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

815 กอสรางถนนลาดยาง สายบานพร

เจริญ หมู 8  ตําบลหนองชาง  

เชื่อมตอ บานหนองกุงกลาง หมู 8

 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว 2,000 

 กิโลเมตร  หนา  0.20 เมตร  บดอัด

แนน พิกัดจุดเริ่มตน N :16.864450  E 

103.557755 จุดสิ้นสุด  N : 16.884540

   E 103.545135

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

816 กอสรางถนนลูกรังอัดบด สายบอ

น้ํามัน บานหนองชาง หมู 3 

ตําบลหนองชาง  เชื่อมตอ บานแก

 หมู 5 ตําบลโนนศิลา      

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,770 

กิโลเมตร  หนา   0.20  เมตร  พิกัด

จุดเริ่มตน N :16.860143  E 

103.585599 จุดสิ้นสุด   N : 

16.844735  E 103.585098

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

817 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน

หนองแกนทราย หมู 5  เชื่อมตอ

 บานนาดูน หมู 6 ตําบลหนอง

ชาง เชื่อมตอ บานบานกุงกลาง 

หมู 8 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  พิกัดจุดเริ่มตน N :16.875098  E

 103.573773จุดสิ้นสุด   N : 

16.931940  E 103.567059

      2,000,000      2,000,000      530,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

818 กอสรางถนน คสล. บานกุดแห 

หมู 5  ตําบลสําราญใต อําเภอ

สามชัย  - บานทาสะอาด  หมู 7 

 ตําบลคําสรางเที่ยง  อําเภอสาม

ชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตารางเมตร พิกัด N 16.808304 

E 103.351358 จุดสิ้นสุด N 16.785454

 E 103.514337

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

819 กอสรางถนน คสล.  บานโพนทอง

 หมู 10 ตําบลสําราญใต อําเภอ

สามชัย  –บานหนองสิมใหม หมู 

3  ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตารางเมตร พิกัด N 16.808304 

E 103.351358 จุดสิ้นสุด N 16.785454

 E 103.514337

      2,000,000      2,800,000    2,800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

820 กอสรางถนน คสล. บานคําเขื่อน

แกว หมู 16 ตําบลสําราญใต  -  

บานทับปลา หมู 7 ตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตารางเมตร พิกัด N 16.812173 

E 103.438375 จุดสิ้นสุด N 

16.7976174 E 103.429234

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

821 กอสรางถนน คสล.บานหนอง    

 กุงนอย หมู 9 ตําบลสําราญใต 

อําเภอสามชัย  - บานนอยนาไร

เดียว หมู  1  ตําบลคําสรางเที่ยง 

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,500 ตารางเมตร พิกัด N 

16.8374633 E 103.438375 จุดสิ้นสุด

 N 16.7976174 E 103.429234

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

822 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

กุงกลาง  หมู 8 ตําบลสําราญ – 

บานหนองชาง หมู 3 ตําบลหนอง

ชาง อําเภอสามชัย  เชื่อม  ทต.

โพน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  1,000 

เมตร  หนา 0.15  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

823 กอสรางถนน คสล.สายบานหนอง

กุงกลางหมู 8  ตําบลสําราญ - 

บานหนองแกนทราย หมู 5 

ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย –

 บานคําพิมูล ตําบลทุงคลอง 

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  หนา 0.15  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

824 กอสรางถนนลาดยางสามแยก

บานสามชัย หมู 4 บานหนองกุง 

 กลาง หมู 8 บานหนองแซง หมู 

5 ตําบลสําราญ เชื่อมระหวาง 

บานพรเจริญ หมู 8 ตําบลหนอง

ชาง  อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 8,000  

เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

825 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําน้ํา

ใส หมู 11 ตําบลสําราญ เชื่อม

ระหวาง บานทาชาง หมู 8 ตําบล

สําราญใต  อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว  4,000 

เมตร  หนา 0.20  เมตร

      1,000,000         528,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

826 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน

โนนสมบูรณ หมู 5 ตําบลคําสราง

เที่ยงเชื่อม  หมู 12  ตําบลสําราญ

ใต อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร ยาว 9,000 

เมตร พิกัด N 16º51.386 E 

103º31.952  -  N 16º56.952 E 

103º32.442

     2,000,000    1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

827 กอสรางถนนลาดยางสายบานทา

นาจาน หมู 4  ตําบลคําสรางเที่ยง

เชื่อม หมู 12  ตําบลสําราญใต 

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00  เมตร ยาว 650 

เมตร พิกัด N 16º51.386 E 

103º31.952 - N 16º56.952 E 

103º32.442

     2,000,000      800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

828 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 

สายบานทาสะอาด หมู 7 ตําบล

คําสรางเที่ยง เชื่อม บานกุดแห 

หมู 5 ตําบลสําราญใต อําเภอ

สามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,600 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16º 47.167 E 

103º 32.382 57' 16º 48.495 E 103º 

30.925

     1,000,000      800,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

829 กอสรางถนน คสล.สายบานคํา

แคนหมู 3 ตําบลคําสรางเที่ยง  

เชื่อม บานสันติสุข  ตําบลสําราญ

ใต  อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6 .00 เมตร ยาว  700 

เมตร   พิกัด N 16º48.672    E 

103º32.481  ถึงN 16º48.807 E 

103º32.163 

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

830 กอสรางถนน คสล.  บานหนอง

แสงเหนือ หมู17 ตําบลสําราญใต

 อําเภอสามชัย – บานคําเขื่อน

แกว หมู4 – หมู16 ตําบลสําราญ

ใต จดเขตตําบลคําสรางเที่ยง 

อําเภอสามชัย 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  555 

เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหลทางลง

ลูกรังขางละ  0.50  เมตร -  คาพิกัด

จุดเริ่มตน N 1648.279 E 103  28.093

  -  คาพิกัดจุดสิ้นสุด N 16  48.684   E

  =  103  26.458

   1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

831   กอสรางถนน คสล.  บานโคก

สําราญ  หมู1  ตําบลสําราญใต 

อําเภอสามชัย - บานคําปาหวาย 

หมู11 ตําบลสําราญใต   จดเขต

ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ยาว  555  

เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหลทางลง

ลูกรังขางละ  0.50  เมตรคาพิกัด

จุดเริ่มตน   N  =  16  49.035  E  =  

103  28.819  คาพิกัดจุดสิ้นสุด  N =  

16  48.173   E  =  103  28.872

   1,900,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

832 กอสรางถนนลาดยางสายบานคํา

สรางเที่ยง หมู1 ตําบลคําสราง

เที่ยง อําเภอสามชัย เชื่อม บาน

แก ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,700 

เมตร พิกัดN 16º49.975 E 

103º32.483 -  N 16º48.499E 

103º34.017

     1,000,000    1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

833 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคํา

สรางเที่ยง หมู 1 คําบักแก ตําบล

คําสรางเที่ยง เชื่อม หมู 9 ตําบล

สําราญใต  อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,400  

เมตร พิกัด N 16º49.989 E 

103º32.257 -  N 16º50.411 E 

103º31.523

     1,200,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

834 ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคํา

สรางเที่ยง หมู 1 คําอึ่งเปาะ 

ตําบลคําสรางเที่ยง เชื่อม หมู 12 

ตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,340 

เมตร พิกัด N 16º50.675 E 

103º32.255 -  N 16º50.675 E 

103º32.256

     1,100,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

835 กอสรางถนน คสล. สายบานคํา

แคน หมู 6 คุมหัวดง ตําบลคํา

สรางเที่ยง อําเภอสามชัย เชื่อม 

บานแก  ตําบลโนนศิลา  อําเภอ  

 สหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดN 

16º48.537E 103º32.987 -  N 

16º48.223E 03º33.813

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

836 กอสรางถนน คสล.บานนอยนาไร

เดียว หมู 2 ไปบานคําแคน หมู 3

 ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสาม

ชัย เชื่อม บานแก  ตําบลโนนศิลา

  อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 600 

เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด N 

16º48.674  E 103º32.482 -  N 

16º48.805 E 103º32.162

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

837 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองแสง หมู17 – คําเขื่อนแกว 

หมู16 ตําบลสําราญใต อําเภอ

สามชัย - บานหนองสรวง อําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750  

เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

838 กอสรางถนน คสล.สายบานกุดแห

 หมู5  ตําบลสําราญใต อําเภอ

สามชัย - บานดงนอย เทศบาลภู

สิงห อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว750  

เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

839 กอสรางถนนคสล.สายบานหนอง

กุงนอย หมู7-20 ตําบลสําราญใต

 อําเภอสามชัย -บานดงนอย 

เทศบาลภูสิงห อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750  

เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทางลงลูกรัง

ขางละ 0.50  เมตร 

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

840 กอสรางถนนลูกรังสายบานกุดแห

 หมู5 ตําบลสําราญใต- บานทา

สะอาด หมู 7 ตําบลคําสรางเที่ยง

 อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 6,500  

เมตร หนา 0.20  เมตร พิกัดเริ่มตน N 

16 50.409 E 103 31.512  สิ้นสุด N 

16 49.981  E 103 32.031

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

841 กอสรางถนนลูกรังสายบานคําปา

หวาย หมู11 -บานโคกสําราญ 

หมู1 ตําบลสําราญใต อําเภอสาม

ชัย -บานหนองสรวง ตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 6,500  

เมตร หนา 0.20  เมตร พิกัดเริ่มตนN 16

 49.349 E 103 28.454  สิ้นสุด N 16 

48.471  E 103  25.758

     2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

842 กอสรางถนน คสล. หมู5 บาน

เหลาเขือง จากถนนดําผานศูนย

เด็กเล็ก หมู5 ตําบลสามัคคี 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ ไป

เทศบาลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 632266 E 

1807470 จุดสิ้นสุด N 36074 E 

1806969

2,000,000      500,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

843 กอสรางถนน คสล.สายบานดาน

ใต หมู5 ตําบลเหลาออย อําเภอ

รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ -เขต

ตําบลหนองตาไก อําเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000

เมตร พิกัด N 17.2435 E 103.3948

2,000,000      1,600,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

844 กอสรางถนน คสล.รองคํา 6 -

ถนนรองคํา ตําบลรองคํา-บาน

ฟากปาวเชื่อมเขต อบต.สามัคคี 

อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 236 

เมตร พิกัด ละติจูด 16.2796 ลองจิจูด 

103.7424

2,000,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

845 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

โนนศรีสวัสดิ์ หมู 8 ตําบลสามัคคี 

ไปเชื่อมตอถนนหลักบานนาเรียง 

หมู 3-บานโคกสําราญ หมู2 

ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 500   

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.309098      E 

103.724396 จุดสิ้นสุด N 16.313413 E

 103.725920

1,000,000      700,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอรองคํา
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

846 กอสรางถนน คสล.สายบานนา

เรียง หมู3  ตําบลสามัคคี อําเภอ

รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ  ไปบาน

ขามเปย เทศบาลชัยวารี อําเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500   

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.3088878   E 

103.730415 จุดสิ้นสุด N 16.317174 E

 103.755865

2,000,000      2,000,000     500,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

847 กอสรางถนน คสล.สายบานนาคํา

 หมู13 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง

คํา จังหวัดกาฬสินธุ ไปบาน

หนองบัว ตําบลขามเปย  อําเภอ

โพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650   

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.204803    E 

103.432324 จุดสิ้นสุด N 16.215252 E

 103.433433

650,000        ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

848 ซอมแซมถนนลาดยาง สายบาน

สองหอง ตําบลรองคํา ผานบาน

ดานใต-บานเหลาออย ตําบล

เหลาออย อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร

1,000,000      1,000,000     1,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

849 กอสรางถนน คสล.สายขาง อบต.

สามัคคี ตําบลสามัคคี  ไปบานดง

เมือง ตําบลเหลาออย อําเภอรอง

คํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,215 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.294594      E 

103.722613 จุดสิ้นสุด N 16.284478 E

 103.706489

1,215,000      ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

850 กอสรางถนน คสล.สายบานคําไผ

 หมู 14 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง

คํา จังหวัดกาฬสินธุ -อําเภอโพธิ์

ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.212571      E 

103.423987 จุดสิ้นสุด N 16.204875 E

 103.431701

1,000,000      1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

851 กอสรางถนนลาดยางแบบแคปซิล

 สายบานดงเมือง หมู1 ตําบล

เหลาออย อําเภอรองคํา - ฝาย

สันมนโครงการพระราชดําริหนอง

เลิงเปลือย เขตตําบลโพนงาม  

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร พิกัด N 16.3308 E 103.3800

1,500,000      1,500,000     1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

852 กอสรางถนน คสล.ถนนปยะทัสสี 

ชวงหมู12 –ถนนขอนแกน-โพน

ทอง ตําบลรองคํา  เชื่อมเขต 

อบต.สามัคคี อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจกกวาง 5.00 เมตร ยาว 254 

เมตร พิกัด ละติจูด 16.2681 ลองจิจูด 

103.7466

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

853 กอสรางถนน คสล.สายหนองเลิง

เปลือยสถานีสูบน้ํานาเรียง1 

ตําบลสามัคคี  ไปเขตบานโพนงาม

 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.306322      E 

103.690549 จุดสิ้นสุด N 16.292760 E

 103.688399

2,000,000     2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

854 กอสรางถนน คสล.สายหวยขี้นาค

 ตําบลสามัคคี ไปเขตตําบลเหลา

ออย อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร

 พิกัดเริ่มตน N 16.299167      E 

103.707217 จุดสิ้นสุด N 16.290921 E

 103.699189

2,000,000     1,740,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

855 กอสรางถนน คสล.สายบานดง

เมือง หมู1 ตําบลเหลาออย-บาน

โนนสามัคคี หมู1 ตําบลสามัคคี 

อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 500 

เมตร พิกัด N 16.3405 E 103.3805

1,300,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

856 ลงแอสฟลสติก ถนนอุดรราษฎร

รังสฤษดิ์ –ถนนสามัคคีราษฎร

รังสรรค ตําบลรองคํา อําเภอรอง

คํา จังหวัดกาฬสินธุ เชื่อมเขต 

อบต.ขามเปย  จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 920 

เมตร พิกัด ละติจูด 16.2720 ลองจิจูด 

103.7483

2,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

857 กอสรางถนน คสล.หลังที่วาการ

อําเภอรองคํา - ถนนทางไปบาน

หนองคู ตําบลเหลาออย อําเภอ

รองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650    

เมตร พิกัด ละติจูด 16.2713 ลองจิจูด 

103.7380

1,500,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

        700,000

(498,000)

      2,500,000

(1,999,000)

860 กอสรางถนน คสล. สายบานกก

มะคา ตําบลรองคํา - บานโคก

สําราญ ตําบลสามัคคี อําเภอรอง

คํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ชวงที1่ ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่2 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร พรอมวางทอ

 คสล.0.40*1.00 เมตร จํานวน 50 ทอน

2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

858 กอสรางถนน คสล. สายขางสถานี

ตํารวจรองคํา ตําบลรองคํา - 

ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,925 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ 

คสล.0.40*1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง859 กอสรางถนน คสล.สายเขต

เทศบาลตําบลรองคํา ตําบลรอง

คํา - บานโนนสามัคคี หมู 1  

ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  850 

 เมตร พิกัด จุดเริ่มตน N 16.300737 E

 103.720791 จุดสิ้นสุด N 16.298296 

103.728377
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

861 กอสรางถนนลูกรัง สายวัดสวาง

เหลาออย – สถานที่กอสราง

สถานีสูบน้ําดานใต 3 ตําบลเหลา

ออย อําเภอรองคํา จังหวัด

กาฬสินธุ- เขต ตําบลสะอาด 

อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร เริ่มตน X 16.236823 Y 

103.719454 สิ้นสุด X 16.22168  Y 

103.71366

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

862 กอสรางถนนลูกรังสายบานนา

เรียง หมู 12 ตําบลสามัคคี 

อําเภอรองคํา - ตําบลโพนงาม 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/

ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

กอสรางและซอมบํารุงถนนที่องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุดําเนินการกอสรางเอง

1 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานคํามวง ตําบลทุงคลอง - บาน

โพนแพง ตําบลดินจี่  อําเภอคํา

มวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  9.000 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

2 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานแกงนคร  ตําบลนิคม - บาน

เหลาหลวง ตําบลภูดิน อําเภอส

หัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  3.744 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

3 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานเหลาออย ตําบลเหลาออย - 

บานสองหอง ตําบลรองคํา 

อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  2.325 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานโนนกกจิก ตําบลดงพยุง - 

บานโพนสวรรค ตําบลนาจําปา 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  5.800 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

5 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานหนองสรวง ตําบลหนองสรวง

 - บานโคกใหญ ตําบลหนองบัว  

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4.800 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

6 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานโนนสูง ตําบลโนนสูง - บาน

ดอนขี ตําบลอิตื้อ - บานดงบัง  

ตําบลหัวนาคํา  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4.000 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

7 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร

 - บานคลองอุดม  ตําบลนิคม

หวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4.000 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

8 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานดอนสนวน ตําบลหลุบ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ - บานโนน

ศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง 

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  3.760 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  367

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

9 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานหวยมะทอ ตําบลหัวหิน 

อําเภอหวยเม็ก - บานหวยเตย  

ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  5.000 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

10 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานจอมทอง ตําบลเหลาใหญ - 

บานหนองฟาเลื่อน ตําบลแจนเลน

  อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  0.565 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

11 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานมวงเหนือ ตําบลโนนศิลา - 

ถนนหมายเลข 227  ตําบลเนิน

ยาง  อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  4.400 กม.  ไหลทางกวาง  

1.50  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

12 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานคําเชียงยืน ตําบลนิคม - เขต

เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  2.300 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

13 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานดอนหัน ตําบลโพนงาม - 

บานโคกลาม ตําบลดงลิง  อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  1.126 กม.  ไหลทางกวาง  

1.00  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  368

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

14 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานคําบอน ตําบลยางอุม - บาน

ไทยเจริญ ตําบลดงสมบูรณ 

อําเภอทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  0.585 กม.  ไหลทางกวาง  

0.50  เมตร

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

15 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ - บาน

ดอนสนวน ตําบลหลุบ อําเภอ

เมืองกาฬสินธุ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  0.890 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

16 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

หนาที่วาการ บานนาคู ตําบลนาคู

 - บานหินลาด  ตําบลบอแกว 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  0.953 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

17 กอสรางและซอมบํารุงถนนสาย

บานนากระเดา -บานนากุดสิม -

เทศบาลตําบลนาคู อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  0.825 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

18 กอสรางและซอมบํารุงถนนบาน

ดงสวาง -บานยอดแกง อําเภอ

นามน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกและมี

เสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ตลอดสาย  1.115 กม.

      2,000,000      2,000,000    2,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสรางและ

ซอมบํารุง

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ป 2560  รวมจํานวน 725 โครงการ 1,237,031,000

ป 2561  รวมจํานวน 600 โครงการ 1,009,416,000



      ยุทธ5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง(ถนน) -  369

      5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ป 2562  รวมจํานวน 467 โครงการ 758,242,150



ยุทธ 5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง (สะพาน) -  400

แบบ ผ01

        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

อําเภอเมือง

1 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

บง ระหวาง 10 บานโคกนางาม 

ตําบลภูดิน กับ บานโคกศาลาทอง 

ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 55.00 

เมตร พิกัด N 16.3952 E 

103.2239

      2,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

2 กอสรางสะพานคสล.ขามลําหวยกุด

ผือ บานโนนตูม  หมู 4  ตําบลลํา

คลอง  ถึงบานหนองทุม   หมูที่ 1  

ตําบลบึงวิชัย  เชื่อมตอตําบลลําปาว

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร 2,590,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

3 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

แกงอีไทย  หมู 4  ตําบลลําปาว     

 ถึงบานมิตรสัมพันธ  หมูที่ 8  

ตําบลลําคลอง  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 7.00  เมตร  ยาว 18 เมตร 1,825,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

         - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

*หมายเหตุ ในชองปงบประมาณที่มีวงเล็บและงบประมาณ คือ โครงการที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ.2559



ยุทธ 5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง (สะพาน) -  401

        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั4 กอสรางสะพาน คสล.บานตอนใต 

หมูที่ 7 ไป บานสิมลี หมูที่ 2 ตําบล

เหนือ เชื่อม บานเชียงเครือ หมูที่ 1

 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 9.00 

เมตร (พิกัดโครงการ ละติจูด  

16.42897 ลองติจุด 103.56247

      1,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

5 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําน้ําปาว

  บริเวณจุดเชื่อมตอบานฝายแตก 

หมู 3 ตําบลลําพาน ถึงบานทาไคร 

หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  9.00  เมตร  ยาว  40.00

  เมตร  พิกัด ละติจูด  ลองจิจูด

 16.48596   N  103.49294  E

  สิ้นสุด  ละติจูด  ลองจิจูด 

16.48625  N  103.49284   E

     4,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

6 กอสรางสะพานคสล. ขามลําหวย

แกงใหญ หมูที่ 9  ตําบลเชียงเครือ -

 บานเหลาสูง หมูที่ 4  ตําบลหวย

โพธิ์ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 45 เมตร

 16°23'44.80" 103°38'7.11"

3,485,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

7 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

หนองลิ้นจี่  หมูที่ 9 ตําบลเชียงเครือ

 - บานเหลาสูง  หมูที่ 4  ตําบลหวย

โพธิ์ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 45 เมตร

 พิกัดจุดดําเนินโครงการ ละติจูด

 16° 23'44.80" ลองจิจูด 

103°38'7.11"

3,485,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

8 กอสรางสะพานคสล. ขามลําหวย

แกงใหญ บริเวณวังรอง บานแกเปะ

ใต หมูที่ 8  ตําบลเชียงเครือ - บาน

ดงบังเกา หมูที่ 11 ตําบลหวยโพธิ์ 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 45 เมตร

 พิกัดจุดดําเนินโครงการ ละติจูด

 16° 23'10.01" ลองจิจูด 

103°37'45.33"

3,485,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอยางตลาด



ยุทธ 5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง (สะพาน) -  402

        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั9 กอสรางสะพาน คสล.ลําน้ําดอกไม

เชื่อมตําบลหัวงัว เทศบาลตําบล

ยางตลาด อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร พิกัด 16.4063/E 

103.3818

      1,000,000        1,000,000      1,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

10 กอสรางสะพาน  คสล. ลําน้ําดอกไม

 บานคํามวง ตําบลอุมเมา  เชื่อม 

ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 3.5 เมตร ยาว  15 เมตร 

16˚ 24   46. 11˝N   103˚ 24  

 25. 64˝E    16˚ 24   45. 

87˝N   103˚ 24   25. 49˝E

      1,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

11 กอสรางสะพานคสล.  ขามลําหวย

ยอด  ระหวางบานทางาม  หมูที่ 9 

ตําบลอุมเมา กับ บานหัวงัว  ตําบล

หัวงัว  อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  4.00 เมตร  ยาว 20  

เมตร จุดเริ่มตน ละติจูด 16  2ํ5´

  25.81"  เหนือ  ลองจิจูด   

103  ํ 27´  27.46"  ตะวันออก

     1,800,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

12 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง

ชลประทานบานหลุมขาว หมู 7 

ตําบลนาดี เชื่อม เทศบาลตําบลอุม

เมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00  เมตร ยาว 20.00  

เมตร Lat 16º 22′ 23.71″ 

เหนือ  Long 103º 27′ 23.30″

 ตะวันออก

       2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

13 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง

บานนาเชือกใต หมู 1 ตําบลนา

เชือก - บานนากุง ตําบลเขาพระ

นอน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 

เมตร

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง



ยุทธ 5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง (สะพาน) -  403

        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั14 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําน้ํา

พาน ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 

เชื่อม ตําบลหลุบ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 เมตร

 Lat 16º 22′ 32.40″ เหนือ 

Long 103º 26′ 36.90″ 

ตะวันออก

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

15 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง

ชลประทาน บานหลุมขาวหมูที่ 7 

ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด เชื่อม 

ทต.อุมเมา อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร

 พิกัด  Lat 16° 22 ´  23.71” 

N Long 103° 27´ 23.30”

ตะวันออก

       3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

16 กอสรางสะพาน  คสล. ม.9 ลําหวย

มวง (นาหินสะโงม ) บานหวยมวง 

ตําบลหนองหาง - ตําบลกุดหวา  

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  5.00 เมตร  ยาว   21 

เมตร พรอมเชิงลาดคอสะพาน 

ยาว 600 เมตร ละติจูดที่  

407350 ลองจิจูดที่  183310

1,000,000       ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

17 กอสรางทอลอดเหลี่ยม บานบัวขาว

 หมูที่ 1 ตําบลบัวขาว เชื่อมเขต

เทศบาลเมืองบัวขาว อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร

 ละติจูดที่  0399752 ลองจิจูดที่

  1829192

777,000        ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหนองกุงศรี

18  กอสรางสะพาน คสล. บานหนอง

ริวหนัง หมู1 ตําบลลําหนองแสน –

 บานหนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 

20 เมตร

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกุฉินายณ
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั19 กอสรางสะพานขามหวยลําหนอง

แสน ถนนสายบานนาสาร หมูที่ 6 

ตําบลหนองกุงศรี   –    บานหนอง

กุงเผือก หมูที่ 3 ตําบลลําหนองแสน

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ทางเทาขางละ

 1.50 เมตร ความยาว 20 เมตร

 คาพิกัด 48 Q 03201151 

ลองจิจูด 1842705 - ละติจูด 

48 Q 03201151  ลองจิจูด 

1842705

      2,000,000        2,000,000      2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

20  กอสรางสะพาน คสล. บานหนอง

ริวหนัง หมู1 ตําบลลําหนองแสน –

 บานหนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี

 อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 

20 เมตร

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

21 กอสรางสะพาน คสล. ขามหวยหิน

ลาด ตําบลหนองหิน อําเภอหนอง

กุงศรี เชื่อม ตําบลนาตาล อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

 กวาง 6.00  เมตร ยาว 80 

เมตร ทางเทาขางละ 1 เมตร

3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

22 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยตูม 

บานบึงนาเรียง  หมูที่ 7  ตําบลบึง

นาเรียง ถึง บานโนนสวรรค หมูที่ 2

 ตําบลโนนสะอาด  อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร

 จุดเริ่มตนพิกัดจุดเริ่มตน 

E317679 N 1834911

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

23 กอสรางสะพาน คสล.ขามหนองตูม 

 หมูที่ 3 ตําบลหัวหิน อําเภอหวย

เม็ก ถึงสามแยกโนนภักดี ตําบลนา

เชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร. ยาว 23 เมตร

 จุดเริ่มตน 16.3552  

103.1940  16.3549 103.1947

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหวยเม็ก
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั24  กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

ตูม บานบึงนาเรียง  หมูที่ 7 ตําบล

บึงนาเรียง     ถึง  บานโนนสวรรค 

หมูที่ 2 ตําบลโนนสะอาด อําเภอ

หวยเม็ก 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

 กวาง  5.00 เมตร  ยาว  20  

เมตร จุดเริ่มตน พิกัด  E 

317679  N  1834911

      2,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

25 กอสรางสะพาน คสล.ขนาดใหญ 

ขามลําน้ําปาว บานหัวขวา หมู 8,12

 ตําบลหลักเมือง  - ตําบลกมลาไสย

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร   พิกัดเริ่มตน 

16.322775 , 103.608541  

สิ้นสุด  16.323929

      5,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

26 กอสรางสะพาน คสล. เชื่อมระหวาง

 บานคํากุง  หมูที่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ

  - บานหนองแวง  ตําบลหนองแวง

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 30 เมตร 

 พิกัด 16.736956, 103.708381

      2,000,000        2,000,000      2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

27 กอสรางสะพานหวยสังเคียบ 

บริเวณนายาว บานหมูมน หมูที่ 1 

เชื่อมบานแซงบาดาล หมูที่ 1 

ตําบลแซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร พิกัด N 16.7612 E 

103.7199

      2,500,000        2,500,000      2,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกมลาไสย

อําเภอสมเด็จ
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั28 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

พริก บานหนองอิดุม หมูที่ 6 ตําบล

ศรีสมเด็จ - บานหมูมน หมูที่ 2 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 30 เมตร

 พิกัดเริ่มตน 16.7612" สิ้นสุด 

103.7133"

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

29 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยอีดาง

 เชื่อมระหวางตําบลมหาไชย กับ

บานแกงกะอาม ตําบลผาเสวย 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 25 เมตร 

 พิกัดเริ่มตน 16 46" 57" สิ้นสุด

 103 48" 35"

      3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

30 กอสรางสะพาน คสล. บานหมูมน 

หมู 1 ตําบลหมูมน เชื่อม เขตตําบล

แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร

 พิกัด N 16.7903 E 103.7257

2,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

31 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวยวัง

เชียงหา ตําบลผาเสวย เชื่อม ตําบล

มหาไชย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 30 เมตร

 พิกัดเริ่มตน UD740568 สิ้นสุด

 UD741570

2,040,000       ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

32 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

แกงโคก ตําบลผาเสวย อําเภอ

สมเด็จ เชื่อม ตําบลคําบง อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร

 พิกัดเริ่มตน UD790530 สิ้นสุด

 UD791531

1,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

33 กอสรางสะพานบล็อกคอนเวิรส 

สายบานดอนจันทร  หมู 9 ตําบล

นามะเขือ - ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร  ยาว 850 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

คาพิกัด x=354126  Y=

1840029

3,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

34 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

จระเข บานคําเชียงวัน หมู12 ตําบล

โนนแหลมทอง เชื่อม บานนามะเขือ

 หมู12 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 16 เมตร         900,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

35 กอสรางสะพาน/ทอเหลี่ยม คสล. 

ขามลําหวยแกงหวา บานดงสวน

พัฒนา หมู 15  ตําบลนาทัน 

อําเภอคํามวง เชื่อม บานดานเม็ก 

ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00  เมตร ยาว 30.00  

เมตร ชนิดไมมีทางเทา คาพิกัด 

N 17º1'56.89" E  

103º33'12.23"

2,994,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

36 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวยปอ

 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 

บานหนองแหว ตําบลแซงบาดาล 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00  เมตร ยาว 32.00  

เมตร

3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

37 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย 

บานโนนคอ หมู 9 ตําบลนาทัน  

เชื่อม บานโพนแพง ตําบลดินจี่ 

อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 3.60 เมตร ยาว 20.50 

เมตร คาพิกัด N  16° 58'  

47.955"  E  103°  41'  4.08"

       1,200,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอสหัสขันธ

อําเภอคํามวง
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

38 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยยูง

และกอสรางถนน คสล. บริเวณคอ

สะพานเชื่อมระหวางบานซง หมู 4 

ตําบลกุดปลาคาว เทศบาลตําบลกุด

สิม เชื่อมบานนาตาหลิ่ว หมู 5 

ตําบลหนองผือ  อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร พรอมทางเขา 2 ขางๆละ 

1.20 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.431609-104.53702

4,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

39 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

นอย บานสมสนุก หมู 8 เทศบาล

ตําบลกุดสิมคุมใหม เชื่อม เขต

เทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร พรอมทางเขา 2 ขางๆละ 

1.20 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.401963-104.55735

1,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

40 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยปลา

ดุก บานโพนสวาง หมู 6 ตําบลกุด

สิมคุมใหม อําเภอเขาวง เชื่อม บาน

โนนศาลา หมู 2 ตําบลภูแลนชาง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร ทางเทากวาง 1.00 เมตร 

พิกัดเริ่มตน N 16.6833 พิกัด

สิ้นสุด E 104.03242

1,881,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

41 กอสรางสะพานขามหวยทรายดูน 

หมูที่ 1 อําเภอทาคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ เชื่อมตอกับตําบลหวยยาง

 อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

ขนาดกวาง 8.00  เมตร ยาว 

40.00 เมตร พิกัด N=16.9059

 ,E=103.1109

      8,000,000        8,000,000      8,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอเขาวง

อําเภอทาคันโท
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

42 กอสรางสะพาน คสล. ขามหวยมะ

โน บานนาคู หมู 2  ตําบลนาคู – 

บานนากระเดา หมู 6 ตําบลสายนา

วัง อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร  ยาว 20 เมตร

 พิกัดที่ 16.748578 /

104.040134

1,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

43 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยบอง 

 เชื่อมระหวาง บานโนนนาคํา หมูที่

 5  ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู  –

 บานไคนุน  ตําบลไคนุน  อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 20 เมตร

 พิกัดที่ 

16.758317/104.017564

       2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

44 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

บอง เชื่อมระหวาง บานน้ําปุน หมูที่

 4 ตําบลภูแลนชาง –  บานภูเงิน  

ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  6.00  เมตร  ยาว  30  

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.40.721

 E 103.57990

      3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

45 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

ยาง  เชื่อมระหวางบานหนองหาง  

หมู 4   ตําบลโนนนาจาน   –  บาน

กุดตาใกล  หมู 4 ตําบลสายนาวัง 

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00  เมตร  ยาว  50  

เมตร

      6,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

46 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวยมะ

โน บานนากระเดา หมูที่ 5 ตําบล

สายนาวัง อําเภอนาคู   - เทศบาล

ตําบลนาคู   อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00 เมตร ยาว  14 

เมตร พิกัดเริ่มตน 396788.32E

 /1851412.24N

      2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอนาคู
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั47 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวย

บานนากระเดา หมูที่ 5 ตําบลสาย

นาวัง  อําเภอนาคู  - เทศบาล

ตําบลนาคู   อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00 เมตร ยาว  14 

เมตร   พิกัด 

396788.32E,1851412.24N

2,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

48 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

ฝานาบุงหมากขี บานคําบง ตําบล

คําบง เชื่อม ตําบลนิคมหวยผึ้ง 

ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00  เมตร ยาว 18.00 

เมตร คาพิกัด N  =  16.6345  

E  =  103.8610

      2,000,000        2,000,000 2,000,000     ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

49 กอสรางสะพาน คสล.ขามแมน้ําลํา

พะยัง  บานไคนุน หมู 12  ตําบล

ไคนุน อําเภอหวยผึ้ง เชื่อม บาน

มะนาว หมู 12  ตําบลเหลาใหญ 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  6.00  เมตร  ยาว  20  

เมตร N  =  16.6227  E =  

103.9688

     3,000,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

50 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

แกง บริเวณทาวังมวง บานมวง

เหนือ หมู2 ตําบลมวงนา  เชื่อม

บานนาจําปา ตําบลนาจําปา 

อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 36 เมตร

 แบบมีทางเทาตามแบบ

มาตรฐาน พิกัด : Lat : l4.477 

 Lon : 103.65   Acc : 8.0  

Alt : 129  Bca : 32.1

2,722,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

51 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

ทราย บานหนองแคน หมู2 ตําบล

ดอนจาน  เชื่อม บานภูเงิน ตําบล

สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 26.00 

เมตร แบบไมมีทางเทา พิกัด : 

ละติจูด 16.282372°      

ลองจิจูด 103.445397°

2,590,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอหวยผึ้ง

อําเภอดอนจาน
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั52 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

นาเฮี้ย บานกุดครอง หมู7 ตําบล

ดอนจาน  เชื่อม บานเชียงเครือ 

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 26.00 

เมตร แบบไมมีทางเทา พิกัด : 

ละติจูด 16.260521°        

ลองจิจูด 103.403034°

2,600,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

53 กอสรางสะพาน คสล. สายทาใหญ 

ขามลําหวยขาวหลามตอนกลาง 

บานคําหอม หมู11 ตําบลดงพยุง 

อําเภอดอนจาน  เชื่อมบานหัวนาคํา

 หมู3 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 26 เมตร

 ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร  

ยาวดานละ 50 เมตร พิกัด : 

จุดเริ่มตน ละติจูด 16.503451° 

 ลองจิจูด 103.671017°

2,626,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

54 กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวย

โพธิ์ บริเวณทาวังมวง บานมวง

เหนือ หมู6 ตําบลมวงนา อําเภอ

ดอนจาน เชื่อมตําบลกลางหมื่น 

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 36 เมตร

 แบบมีทางเทาตามแบบ

มาตรฐาน พิกัด : Lat : l16.475

  Lon : 103.63     Acc : 8.0  

Alt : 121  Bca : 359

2,722,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

55 กอสรางสะพาน คสล. บานภูเงิน 

หมู8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอ

ดอนจาน เชื่อมเขตตําบลนาจําปา  

 อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00 เมตร ยาว 30.00 

เมตร พิกัด :ละติจูด 

16.283686° ลองจิจูด 

103.460628°  :  ละติจูด  

16.283748°    ลองจิจูด 

103.103460508°

3,783,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั56 กอสรางสะพานขามลําหวยทราย 

บานโพนสวรรค หมู1 ตําบลนา

จําปา  เชื่อม บานโนนกกจิก หมู6 

ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 30.00 

เมตร  พิกัด : ละติจูด 

16.293243°    ลองจิจูด 

103.423316°

3,000,000      ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

57 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยสังกะ

 หมูที่ 1 ตําบลคําสรางเที่ยง เชื่อม

บานแก ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 9.00  เมตร ระยะทางยาว

 62.00  เมตร พิกัด N 

16º48.492 E 103º34.064

      6,500,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

58 กอสรางสะพาน คสล.เชื่อมระหวาง

บานดานใต หมู5 ตําบลเหลาออย 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ-– 

เขตตําบลหนองตาไก อําเภอโพธิ์ชัย

 จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 12 เมตร

 พิกัด N 17.2436 E 103.3949

       6,800,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

59 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยทราย

 บานกกมะคา หมู4 ตําบลรองคํา 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ-

บานหนองอิโล ตําบลหนองตาไก  

อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

 และมีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ไมมีทางเทา

ยาว 20 เมตร

1,200,000 ความยาวสะพาน

ที่กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กองชาง

ป 2560 รวมจํานวน 45 โครงการ 122,165,000

ป 2561 รวมจํานวน 19 โครงการ 53,040,000

อําเภอสามชัย

อําเภอรองคํา
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        5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั
ป 2562 รวมจํานวน 11 โครงการ 33,800,000
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หมายเหตุ

ป 59-61

ป 59-61

ป 59-61

ป 59-61
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หมายเหตุ

ป 59-61

ป 59-61
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

แผน 59-61

แผน 59-61

แผน 59-61

แผน 59-61

แผน 59-61
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หมายเหตุ

ไมมีพิกัด

 ไมมีคาพิกัด
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

แผน 59-61

แผน 59-61
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หมายเหตุ
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แบบ ผ01

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 ขุดลอกบอน้ําเพื่อการเกษตร ขุดบอน้ําเพื่อการเกษตรใหแก

เกษตรกร

ขุดบอน้ํา จํานวน 100 บอ 

ภายในพื้นที่ 18 อําเภอ

5,000,000     5,000,000      5,000,000     จํานวนบอ

น้ําที่ไดขุด

ราษฎรไดมีน้ําไวในการ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองชาง

2 เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

ใหแกเกษตรกร

เจาะบอบาดาลจํานวน 100 บอ 

ภายในพื้นที่ 18 อําเภอ

5,000,000     5,000,000      5,000,000     จํานวนบอ

บาดาลที่ได

ขุด

ราษฎรไดมีน้ําไวในการ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองชาง

อําเภอเมือง

3 ขุดลอกฝายเปรม หมู 4 บานปา

นกขาบ  ตําบลภูปอ   อําเภอ

เมือง  ถึง หมู 1 บานสวนปา 

ตําบลนาจารย  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

2.00 เมตร ยาว 4,000 เมตรX :

 3357104 Y : 1836683

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

4 ขุดลอกลําหวยวังเสาธาตุ หมู 9 

 บานหวยแสงกลาง ตําบลภูปอ 

 อําเภอเมือง  ถึง หมู 2 บาน

หนองแวงใต ตําบลขมิ้น  

อําเภอมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00

 เมตร ยาว 4,000 เมตร X : 

350273 Y : 1835768

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

*หมายเหตุ ในชองปงบประมาณที่มีวงเล็บและงบประมาณ คือ โครงการที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ.2559
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั5 ขุดลอกหนองคําแชกลอย บาน

โจด หมูที่ 6 หมูที่ 7 ตําบลภูปอ 

เทศบาลตําบลนาจารย บาน

สะอาดสมศรี หมูที่ 2  บาน

หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภู

ปอ  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

พิกัดเริ่มตน E 351547 N 

1830043

1,500,000     1,500,000      1,500,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

6 ขุดลอกลําหวยหมากกลวย 

ตอนบน หมูที่ 10  บานโคกน้ํา

เกลี้ยง  ตําบลโพนทอง  ถึงบาน

หนาด  ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 800 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.470598 

E:103.574140 จุดสิ้นสุด 

N:16.465799 E:103.572989

500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

7 ขุดลอกลําหวยหนองสอ  

ตอนบน  บานอินทรแปลง  หมู 

5 ตําบลขมิ้น  ถึงบานนาคอก

ควาย  หมูที่ 1  ตําบลไผ  และ

ตําบลลําปาว อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร

  ลึก 3 เมตร  เริ่มตน 

16.566431 ,103.542226 

สิ้นสุด 6.594906,103.573616

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

8 ขุดคลองเปดทางน้ําคูคลอง

น้ําปา บานดอนปอแดง หมูที่ 7 

 ตําบลหวยโพธิ์  อําเภอเมือง  -

 บานดอนสนวน ตําบลหลุบ 

อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 13.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 760 เมตร ลึกเฉลี่ย 

2.00 เมตร พิกัด

8Q3422898E809564.79N - 

48Q34252428 E1809564.79N

500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั9 ขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณประโยชนหนอง

สาหราย บานหนองสาหราย 

หมูที่ 8 ตําบลเหนือ เชื่อมตําบล

หวยโพธิ์ อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ลึก 1.50 เมตร กวาง 200.00 

เมตร ยาว 800.00 เมตร (พิกัด

โครงการ ละติจูด  16.42754 

ลองติจุด 103.55593

     3,702,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

10 ขุดลอกลําหวยขาวเจา  หมู 4  

บานบานกขาบ  ตําบลภูปอ  ถึง

  หมู 5  บานแกงนาขาม  

ตําบลนาจารย  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00

 เมตร ยาว 4,000 เมตร X : 

355295 Y : 1837767

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

11 ขุดลอกลําหวยหมากกลวย  

ตอนลาง   หมูที่ 9  บานหามแห

  ตําบลโพนทอง ถึงบานหนาด 

 ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.465799 

E:103.5732989 จุดสิ้นสุด 

N:16.459180 E:103.557229

500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

12 ขุดลอกลําหวยบงตอนบน  หมู 

9  บานหวยแสงกลาง  ตําบลภู

ปอ  ถึง หมู 2  บานหนองแวง

ใต  ตําบลขมิ้น  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00

 เมตร ยาว 4,000 เมตร X : 

350608 Y : 1836539

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

13 ขุดลอกลําหวยไผตอนบน หมูที่ 

10  ตําบลเชียงเครือ -บานกุด

ครอง หมูที่ 4  ตําบลดอนจาน  

อําเภอดอนจาน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ปากกวาง 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 

เมตร กนกวาง 3 เมตร ลาดเอียง

 1:2 จุดเริ่มตน E 103˚39.990' 

จุดสิ้นสุด N 16˚24.842'

2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั14 ขุดลอกกุดเชือก  และกุดยาง 

หมูที่ 4 บานหนองบัว  ตําบล

โพนทอง กับเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 พื้นที่ 37 ไร  เชื่อมตอระหวาง

เขตเทศบาลตําบลโพนทอง และ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาพิกัด 

โซน : 48Q เริ่มตนโครงการ 

UTM.340949,1819207

     4,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

15 ขุดลอกลําหวยเทา ตอนบน  

หมูที่ 1 บานหามแห ตําบลโพน

ทอง ถึง บานหนาด  ตําบล

เหนือ  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  6.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัด

 จุดเริ่มตน N : 16.461268 

E:103.547789 จุดสิ้นสุด 

N:16.456589 E:103.550842

407,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

16 ขุดลอกกุดจิกสาธารณประโยชน

 บานทาอุดม  หมู 1 ตําบลลํา

พาน ถึง  บานบึงวิชัย หมู 5  

ตําบลบึงวิชัย  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 ขนาดพื้นที่  28-2-34  ไร  พิกัด

 ละติจูด  ลองจิจูด 16.493976  

 N  103.472642   E

      2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

17 ขุดลอกหนองแสง บานโหมน 

หมูที่ 1,16 ตําบลหวยโพธิ์ '- 

บานหัวขวา ตําบลหลักเมือง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ปากกวาง 28.00 เมตร ความยาว

 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

 พิกัด 48Q.347667.28E 

1809918.16N

999,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

18  ขุดลอกลําหวยไผตอนบน บาน

แกเปะ หมู 10 ตําบลเชียงเครือ

 อําเภอเมือง – บานกุดครอง 

ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 15.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 

จุดเริ่มตน E 103˚39.990' 

จุดสิ้นสุด N 16˚24.842'

     1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  418

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั19  ขุดลอกลําปาวนอย สายบาน

บึงวิชัย ตําบลบึงวิชัย -  บาน

กุดออ หมู4 ตําบลลําพาน 

อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10.00 เมตร ยาว 4,000 

เมตร ลึก 2 เมตร พิกัด 16 

29"54.60"N 103 28"23"E

1,200,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

20  ขุดลอกลําหวยกลอยเชื่อม

ระหวางตําบลเหนือ อําเภอเมือง

 -บานหนองโพน ตําบลยอดแกง

 อําเภอนามน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10.00 เมตร กนลําหวย

กวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 43,200 ลูกบาศก

เมตร

1,938,900      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

21  ขุดลอกลําหวยโจด เชื่อม

ระหวางบานหนองไผ ตําบลไผ-

ตําบลภูปอ อําเภอเมือง        

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10.00 เมตร กนลําหวย

กวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 43,200  ลูกบาศก

เมตร

1,938,900      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

22  ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะกุด

ฟานอย ชวงที่ 1  และ2 ตําบล

ลําคลอง-ตําบลบึงวิชัย อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 5.00 เมตร ความยาวคัน

ดิน 450 เมตร หรือมีปริมาณดิน

ขุดไมนอยกวา 36,250 ลูกบาศก

เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

23  ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะกุด

โงง ชวงที่ 3  ตําบลลําคลอง-

ตําบลบึงวิชัย  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 15 เมตร ความยาวคันดิน

 450 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 36,250 ลูกบาศก

เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  419

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั24   ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

หนองมวง บานหนองมวง หมู10

  ตําบลลําคลอง-ตําบลบึงวิชัย 

อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 15เมตร ความยาวคันดิน 

390 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1,340 

 ลูกบาศกเมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

25  ขุดลอกหนองบึงไฮ ระยะที่ 2 

บานเตาไห ตําบลหลุบ - ชุมชน

สงเปลือย ตําบลกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง  80.00  เมตร ยาว 200 

เมตร  ลึก 3.00 เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

26  ขุดลอกหนองกุดโงง บานกุดออ

 ตําบลหลุบ - ชุมชนสงเปลือยใน

 ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 พื้นที่ขุดลอกไมนอยกวา 

151,300 ลูกบาศกเมตร

5,417,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

27  ขุดลอกลําหวยแกงใหญ บาน

หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภู

ปอ - บานแกงนาขาม หมู 4 

ตําบลนาจารย อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 12.00 เมตร ยาว 5,250 

เมตร ลึก 3.00 เมตร  จุดเริ่มตน

 x 355047 , Y 1834494 

จุดสิ้นสุด x 354766 , Y 180848

1,999,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

28  ขุดลอกและกําจัดวัชพืช ลํา

หวยฮี บานตอนใต หมู 7 ตําบล

เหนือ-หนองคอนเรียบ บานคอน

เรียบ หมู 11 ตําบลหลุบ อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 ตอนที่ 1  ลึก 1.00 เมตร กวาง

 15 เมตร ยาว 1,450 เมตร 

ตอนที่ 2  ลึก 1.20 เมตร กวาง 

15 เมตร ยาว 1,400 เมตร

1,910,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  420

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั29  ขุดลอกหนองบอหนองเปลือย

สาธารณะประโยชน บานดอน

สนวน หมูที่ 9 ตําบลหลุบ 

อําเภอเมือง - ตําบลโนนศิลาเลิง

 อําเภอฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 ลึก 3.00 เมตร อัตราสวนลาด 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด 

56,250 ลูกบาศกเมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

30  ขุดลอกลําหวยแสงโกรน 

ตําบลภูปอ - บานถ้ําปลา ตําบล

ขมิ้น อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10 เมตร ยาว 935 เมตร 

ลึก 3 เมตร

1,200,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

31  ขุดลอกลําหวยโปรง บานนา

จารย หมู 8 ตําบลนาจารย - 

ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10 เมตร ยาว 1,100 

เมตร ลึก 3 เมตร

900,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

32  ขุดลอกลําหวยอีไทย บานนา

อินทรแปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น -

 บานหนองสอ ตําบลหนองสอ 

อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 10 เมตร ยาว 930 เมตร 

ลึก 3 เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

อําเภอยางตลาด

33 ขุดลอกหนองทาขัว  บานหัวงัว 

 หมูที่  7  ตําบลยางตลาด  

เชื่อมบานกุดสังข ตําบลหัวงัว  

อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  50  เมตร  ยาว 300  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  5  เมตร  ลาด

เอียง  1:2  ปริมาณดินขุด  

75,000  ลบ.เมตร

3,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  421

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั34 ขุดลอกหนองทาวัด  บานหัวงัว 

 หมูที่  8  ตําบลยางตลาด  

เชื่อมบานทางาม  ตําบลอุมเมา 

  อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  50  เมตร  ยาว  300  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  5  เมตร  ลาด

เอียง  1:2  ปริมาณดินขุด  

75,000  ลบ.เมตร

3,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

35 ขุดลอกลําหวยเขายอด      บาน

เปลือย  หมูที่  5  บานหัวงัว  

หมูที่  8  เชื่อมบานปาแดง  

ปากทางเขื่อนลําปาว  ตําบล

ดอนสมบรูณ  และตําบลอุมเมา

 อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  10  เมตร  ยาว  6,000  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.5  เมตร  ลาด

เอียง  1:2  ปริมาณดินขุด  

83,250  ลบ.เมตร  พรองวางทอ

  คสล. มอก.  ชั้น  3    0.60 X 

1.00  เมตร จํานวน  36  ทอน

     2,946,870 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

36 ขุดลอกหนองทาขัว หมู  7  

บานหัวงัว ตําบลยางตลาด  - 

บานกุดสังข  หมูที่  4  ตําบลหัว

งัว อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  50.00  เมตร  ยาว  300  

เมตร ลึกเฉลี่ย 5  เมตร  ลาด

เอียง 1: 2 ปริมาณดินขุด 

75,000  ลูกบาศกเมตร  คาพิกัด

 N= 16.2301 E = 103.2349

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

37 ขุดลอกหนองทาวัด หมู  8  

บานหัวงัว ตําบลยางตลาด - 

บานทางาม  ตําบลอุมเมา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  50.00  เมตร  ยาว  300  

เมตร ลึกเฉลี่ย 5  เมตร  ลาด

เอียง 1: 2 ปริมาณดินขุด 

75,000  ลูกบาศกเมตร คาพิกัด

 N = 16.2308E = 103.2410

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  422

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั38 ขุดลอกลําหวยปลาหลด  หมู 16

 - 11 บานดอนยูง - บานสวาง

อารมณ อบต.ยางตลาด เชื่อม 

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  10.00  เมตร  ยาว  

6,800  เมตร   ลึกเฉลี่ย 1.5  

เมตร  ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณ

ดินขุด 94,350  ลูกบาศกเมตร

พรอมวางทอ คสล. มอก.ชั้น 3  

0.60× 1.00 เมตร จํานวน 36 

ทอน  คาพิกัด  N=16.2335  E

 = 103.1730

      2,320,610 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

39 ขุดลอกลําหวยแดง สายบาน

ยางคํา หมู 7,12 ตําบลอิตื้อ - 

บานโพนสิม หมู 7,14 ,17 

ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  8.00  เมตร  ยาว  5,000 

เมตร   ลึก   2  เมตร พิกัด 

16.42349 ลองจิจูด  103.25937

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

40 ขุดลอกลําหวยสีดา ตําบลโนน

สูง - บานดงบัง ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12.00 เมตร ลึก 3.00เมตร

 ยาว 5,000 เมตร  ละติจูด 

16.2345.01 ลองจิจูด 

103.1427.80

      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

41 ขุดลอกลําหวยปลาหลด จาก

บานแก หมู 3 ตําบล  อิตื้อ - 

บานโพนสิม หมู 7 ตําบลหัวนา

คํา  อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12.00 เมตร ลึก 3.00 

เมตร  ยาว 6,000 เมตร  พิกัด 

16.457ติจูด 103.162

      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  423

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ัอําเภอกุฉินายณ

42  ขุดลอกลําหวยจุมจัง ชวงหนา

ฝายบานโคกประสิทธิ์ ตําบลจุม

จัง  – ใตฝายบานเหลาไฮงาม 

ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 60.00 เมตร กนกวาง 

30.00 เมตร ระยะยาว 1,400 

เมตร ลึกเฉลี่ยจากทองรองเดิม 

3.00 เมตรจุดเริ่มตน  

0405375,1821121 จุดสิ้นสุด  

0405941,1822259

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

43  ขุดลอกลําหวยจุมจัง  ชวงหนา

ฝายบานหนองแข หมูที่ 1,3  

ตําบลจุมจัง - ตําบลสมสะอาด 

 อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 468.00 เมตร กนกวาง 

40.00 เมตร ระยะยาว 750.00 

เมตร ลึกเฉลี่ยจากทองรองเดิม 

2.00 เมตร

1,000,000 1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

44 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยจุมจัง  

บานวังมน   ตําบลกุดหวา  -

ตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  150  เมตร  ยาว  1,500 

เมตร  ลึก  2.50   เมตร  จุด

พิกัดที่  48Q 0406782UTM 

1827573

4,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

45 ขุดลอกลําพะยัง เพื่อการเกษตร

 ตําบลเหลาใหญ  หมู 3,5,6,12

 อําเภอกุฉินารายณ -ตําบลไค

นุน อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  20  เมตร  ลึก 2 เมตร  

ยาว  8 ,000 เมตร  จุดเริ่มตน 

480/0390480 UTM /1837830

 จุดสิ้นสุด 480/0389769 UTM

 /1834364

10,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  424

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั46 ขุดลอกหนองกุดแคน เพื่อ

การเกษตร ตําบลเหลาใหญ  หมู

  6 อําเภอกุฉินารายณ - ตําบล

ไคนุน อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาด   12  ไร   ลึก   4   เมตร 

   480/0387656 UTM 

/1832695

2,400,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

47  ขุดลอกลําพะยังเชื่อมระหวาง 

ตําบลนาขาม หมูที่ 5,9,13  

ตําบลนาขาม ตําบลแจนแลน  

และ ตําบลสามขา อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 ขนาดหลังทํานบดินกวาง 20 

เมตร ยาว 60 เมตร หลังคันกวาง

 5 เมตร ยาว 100 เมตร พรอม

อาคารระบายน้ําแบบ 52,724 

เมตร สูง 2 เมตร อาคารทอรับ

น้ําขนาด เสนผาศูนยกลางกวาง 

20 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 

2.60 เมตร

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

48  ขุดลอกลําหวยปลาฝา

ตอนกลางเขตติดตอระหวาง

บานคําอีหงษ ตําบลนาขาม 

อําเภอนาคู  - ตําบลสามขา 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 15  เมตร ลาดชัน 1:15  

ลึก 3  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 

6.504005°,103.940905° สิ้นสุด

 6.500448°,103.943192°

     1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

49  ขุดลอกหนองโคง ตําบล

เหลาไฮงาม - ตําบลจุมจัง 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง  20 เมตร ยาว 500  

เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร LAT

 16.435869  

Long104.116477  LAT 

16.435005   Long  104.15447

     1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  425

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั50  ขุดลอกรองน้ําหนองแกนทราย

 หมู1,9,13  ตําบลจุมจัง - 

ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 ปากกวาง 15 เมตร กนกวาง 3 

เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย

จากทองรองเดิม 2 เมตร

        200,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

51  ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยจุมจัง 

ตําบลจุมจัง-ตําบลเหลาไฮงาม 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 15.00 เมตร ยาว 7,500 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

     5,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

52 ขุดลอกลําหวยไผ หมู  2,8,3,7 

ตําบลกุดคาว  เชื่อมบานหนอง

หูลิง หมู 3,16 ตําบลบัวขาว 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00  ปริมาณดิน

ขุดไมนอยกวา 33,000 ลูกบาศก

เมตร จุดเริ่มตน  E393164 

N1802381 จุดสิ้นสุด  E403844

 N1801225

1,482,000     1,482,000      1,482,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

53 ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะหนอง

เลิงเปลือย หมู  7 ตําบลกุดคาว

 - บานหัวนาคํา หมู 11 ตําบล

บัวขาว อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ปริมาณงานลึกเฉลี่ย 2,000 เมตร

 ปริมาณดินขุดไมนอยกวา

39,294  ลูกบาศกเมตร  

จุดเริ่มตน  E393154 N1800169

1,909,000 1,909,000 1,909,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  426

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ัอําเภอหนองกุงศรี

54 ขุดลอกหนอง กุงเผือก หมู 6 

ตําบลลําหนองแสน - ตําบล

หนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

     1,000,000       1,000,000      1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

55 ขุดลอกลําหวยแดง บานโนน

ศิลา ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ

หนองกุงศรี -บานยางเนียม 

ตําบลบึงนาเรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

     1,000,000         500,000        500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

56 ขุดลอกอางเก็บน้ําหนองหิน 

บานหนองหิน หมู 4  หมู 6   

เขต ทต.หนองหิน  -  เขต อบต.

 หนองหิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 148.55  เมตร  ยาว  

282.23 เมตร     ลึกเฉลี่ย  2 

เมตร   พิกัด 323263  1856594

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

57 ขุดลอกลําหวยมูล หมูที่  6 

ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุง

ศรี  – ตําบลดงสมบูรณ อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร  ลึก  3 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร พรอมแตงคัน

ดินถมผิวจราจรกวาง 3 เมตร

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

58 ขุดลอกหวยลําหนองแสน 

ตําบลหนองกุงศรี-ตําบลลํา

หนองแสน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 43 

เมตร ความยาว 4,400  เมตร  

พรอมแตงคันดินถมกวาง 3.00  

เมตร ละติจูด 48 Q 0317840  

 ลองจิจูด 1843644ละติจูด 48 

Q 0320611   ลองจิจูด 

1842484

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  427

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั59 ขุดลอกและกอสรางฝายทดน้ํา 

หนองคําบาก  บานโนนศรีสวัสดิ์

 หมูที่ 9 เขตตําบลดงมูล และ

บานหนองหิน คุมดอนตูม หมู 4

  ตําบลหนองหิน อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  200 เมตร   ยาว  250 

เมตร  ลึกเฉลี่ย  2  เมตร  

พรอมกอสรางฝายทดน้ํา พิกัด 

323241  1856573    

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

60 ขุดลอกและกอสรางฝายทดน้ํา 

หนองคําวัวตาย บานหนองแข 

หมู 2 เขต ตําบลหนองหิน และ

 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 200  เมตร  ยาว  250  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  2  เมตร  พิกัด 

323978 1856880

2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

61 ขุดลอกลําหวยสิ้ว บานคําไฮ  

ตําบลหนองกุงศรี - ตําบลบึงนา

เรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

62 ขุดลอกลําหวยคําขาม  บานนา

งาม ตําบลโคกเครือ - ตําบลดง

มูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

63   ขุดลอกหวยคําปลัดโกง  บาน

คําถาวร หมูที่ 8  ตําบลคําใหญ

 -เทศบาลตําบลคํากาว อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 8.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร ลึก 2 เมตร พิกัด 

16.95721 103.122854  

16.391568 103.125283 E

1,200,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอหวยเม็ก



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  428

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั64 ขุดลอกหวยมวง  จากตําบลคํา

ใหญ-ตําบลบึงนาเรียง  อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 8.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร ลึก 2 เมตร  ละติจูด 

16.38338 ลองจิจูด 

103.123176 จุดสิ้นสุด ลองจิจูด

 16.364617 ลองจิจูด 

103.144912 E

1,500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

65 ขุดลอกหวยยาง  ตําบลคําใหญ-

ตําบลบึงนาเรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 8.00 เมตร ยาว 5,000 

เมตร ลึก 2 เมตร  ละติจูด 

16.391508 ลองจิจูด 

103.121298 จุดสิ้นสุด ลองจิจูด

 16.372545 ลองจิจูด 

103.151215E

2,000,000         550,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

66 ขุดลอกลําหวยอีเฒาบานหนอง

กุงไทย หมู 6  ตําบลโนนสะอาด

  อําเภอหวยเม็ก- บานปาติ้ว 

ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 2,350 เมตร

 ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 

47,000  ลูกบาศกเมตร พิกัด

เริ่มตร ที่ N 1827550E สิ้นสุด N

 1828800 E 321750

1,006,000 1,006,000 1,006,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

67 ขุดลอกลําหวยจงอาจบานโนน

สวัสดิ์ หมู 1  ตําบลโนนสะอาด

 อําเภอหวยเม็ก- บานหนองเสือ

 ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 มเตร ยาว 1,960 เมตร

 ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 

39,200 ลูกบาศกเมตร

839,000 839,000 839,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

68 ขุดลอกลําหวยยาง จุดบานยาง

เนียม หมูที่ 3 ตําบลบึงนาเรียง 

ถึง บานหนองโน หมูที่ 3 ตําบล

หัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

จุดเริ่มตนพิกัด E318163 N 

1837964

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  429

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั69 ขุดลอกลําหวยขาวก่ํา บาน

หนองบัว หมูที่ 6 ตําบลบึงนา

เรียง ถึง บานหนองโน หมูที่ 6 

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน E 

317974 N 1836127

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

70 ขุดลอกลําหวยทรายบานหาด

ทรายมูล หมู 6 บานหวยทราย 

ตําบลหนองใหญ - ตําบลพิมูล 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 

2,800 เมตร  จุดเริ่มตน N 

164316 E 1031214 จุดสิ้นสุด 

N 164207 E 1031222

1,130,000 1,130,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

71 ขุดลอกลําหวยสายบาตร   

บานพิมูล หมูที่ 2,7  ตําบลพิมูล

 อําเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ   –บานน้ําออม ตําบล

น้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแกน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตร

ดินขุดเฉลี่ย 21,000 ลูกบาศก

เมตร จุดเริ่มตน N164122 

E1030855 จุดสิ้นสุด N164110

 E1030910

1,130,000 1,130,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

72 ขุดลอกลําหวยกองแขนพรอม

ฝายน้ําลนสายบานหวยมะทอ

หมูที่ 2 ตําบลหัวหิน ถึงบานนา

สีนวล หมูที่ 4 ตําบลบึงนาเรียง 

 อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ยาว 1,000  เมตร  จุดเริ่มตน  

ละติจูด 16.3440 ลองจิจูด 

103.1854 สิ้นสุด ละติจูต 

16.356 ลองติจูต 103.1856

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

73 ขุดลอกหนองหอ  หมูที่ 2  

ตําบลหัวหิน ถึง บานนาสีนวล 

หมูที่ 4 ตําบลบึงนาเรียง 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50  เมตร ยาว 100  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน  

ละติจูด 16.3437 ลองจิจูด 

103.1853

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั74 ขุดลอกหนองสิม  หมูที่ 5 

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก  

ถึงสามแยกโนนภักดี ตําบลนา

เชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50  เมตร ยาว 100  เมตร

 ลึกเฉลี่ย2 เมตร จุดเริ่มตน  

ละติจูด 16.3634 ลองจิจูด 

103.2142

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

75 ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์พรอมฝาย

น้ําลน  หมูที่ 4 ตําบลหัวหิน 

อําเภอหวยเม็ก  ถึงสามแยก

โนนภักดี ตําบลนาเชือก อําเภอ

ยางตลาด

กวาง 50  เมตร ยาว 100  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน  

ละติจูด 16.3549 ลองจิจูด 

103.2124

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

76 ขุดลอกแกมลิง  หมูที่ 3 ตําบล

หัวหิน อําเภอหวยเม็ก   ถึง

บานนาสีนวล หมูที่ 4 ตําบลบึง

นาเรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50  เมตร ยาว 100  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน  

ละติจูด 16.3553 ลองจิจูด 

103.1943

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

77  ขุดลอกหนองตูม หมูที่ 3 

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก  

ถึงสามแยกโนนภักดี ตําบลนา

เชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 50  เมตร ยาว 100  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน

  ละติจูด 16.3550 ลองจิจูด 

103.1940

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

78 ขุดลอกวังลิ้นฟา ตําบลคํา

เหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก -  

ตําบลโนนสูง  อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง   100 เมตร   ยาว   100 

เมตร  ลึก 2    เมตร พิกัด 

310.781 ลองจิจูด 310.781

      3,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอกมลาไสย
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั79 ขุดลอกหนองหมากแซว บาน

หัวหนอง หมูที่ 1,8,12 ตําบล

หลักเมือง  - ตําบลโพนงาม 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 1.00 เมตร  ลึก 1.50 

เมตร  ยาว 600 เมตร  ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 90,000 ลบ

เมตรพิกัดที่  16.3617 , 

103.5952

     2,000,000         800,000        577,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

80 ขุดลอกลําหวยแกง  บานหัวขวา

 ตําบลหลักเมือง หมูที่  8,12 

และตําบลโพนงาม อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50  เมตร ยาว 100  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พิกัดที่  

16.3689 , 103.6281

     1,000,000         500,000        500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

81 ขุดลอกบอดินยืมสาธารณะ

เลียบคลองชลประทาน 8R MC

 บานโปโล หมูที่ 10,13 อบต.

กมลาไสย-บานสงเปลือยตําบล

ธัญญา  อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 24.00 เมตร ยาว 3,400 

เมตร ลึก 1.50 เมตร พิกัด

โครงการ  N 16 17.740 , E 

103 32.878    N 16 17.239 , 

E 103 32.635

     1,800,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

82 ขุดลอกบอดินยืมสาธารณะ

เลียบคลองชลประทาน 7R MC

 บานขาวหลาม หมูที่ 2,16 

อบต.กมลาไสย-บานโนนคอ 

ตําบลธัญญา   อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 24.00  เมตร ยาว 5,000 

เมตร ลึก 1.50 เมตร  พิกัด N 

16 19.033 , E 103 31.917   N 

16 17.480 , E 103 31.869

     1,800,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  432

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั83 ขุดลอกคลองน้ําปา บานโปโล 

หมูที่ 10,13 ตําบลกมลาไสย-

บานลาด เทศบาลตําบลหลัก

เมือง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ยาว 9,000 

เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  พิกัด

 N 16 17.348 , E 103 33.794 

N 16 18.080 , E 103 34.522

      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

84 ขุดลอกคลองน้ําปาสายหนอง

สนม-โนนยาง-หนองเบ็ญ บาน

โพนงาม หมูที่ 8 ตําบลโพนงาม 

 – บานโคกลาม หมูที่ 16 

ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ยาว 3,000 เมตร   คาพิกัด  16 

 17’38.95”น.     103  

40’17.78”ออก           

       500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

85 ขุดลอกหนองโสก หมู 1 ตําบล

ดงลิง - ตําบลหลักเมือง อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดพื้นที่ 19 ไร 300 ตารางวา

 ลึก 2.5 เมตร  พิกัดเริ่มโครงการ

 16°16'36.10"น 

103°39'23.46"ตะวันออก สิ้นสุด

 3,651,000 16°16'53.09"น 

103°39'35.98" ตะวันออก

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

86 ขุดลอกหนองอี่จอย บานสีถาน 

หมู 11  ตําบลดงลิง อําเภอ

กมลาไสย - ตําบลเหลาออย 

อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  10  เมตร ยาว 1,500 

เมตร สูง 2  เมตร พิกัดเริ่ม 

โครงการ 16°14'57.82"น 

103°40'45.83"ตะวันออก สิ้นสุด

 16°14'44.07"น 103°40'28.81"

 ตะวันออก

1,100,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  433

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั87 ขุดลอกหนองนกพีด บานเสมา 

หมู 7  ตําบลหนองแปน อําเภอ

กมลาไสย -ตําบลโนนศิลาเลิง 

อําเภอฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 215 เมตร   ลึกเฉลี่ย 1.50

เมตร  ยาว  215 เมตร  ความ

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 

67,595.74 ลูกบาศกเมตร  

16°18'11.07"N  

103°30'46.85"E

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

88 ขุดลอกหนองปราการ บานเกา

นอย หมู3  ตําบลเจาทา -ตําบล

ดงลิง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50.00  เมตร  ยาว 800  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

89 ขุดลอกหนองบึงสิม บานทา

เพลิง หมู 1,15  ตําบลเจาทา -

ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  50.00  เมตร   ยาว 370  

เมตร  ลึกเฉลี่ย 3  เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

90 ขุดลอกหนองหนองบัว บานทา

เพลิง หมู1,15 ตําบลเจาทา -

ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง  60.00  เมตร   ยาว  

490  เมตร  ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

91 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน/

ตอนลาง หมู 8 , 12   ตําบล

หลักเมือง - ตําบลโพนงาม 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร  ลึก 1.50 

เมตร ยาว 3,000 เมตร

2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  434

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั92 ขุดลอกลําหวยดงยาง บานเมย 

หมู 11 ตําบลดงลิง เชื่อม บาน

ดงลิง ตําบลเจาทา อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  20.00  เมตร ยาว 1,760 

เมตร ลึก2  เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 84,000 ลูกบาศกเมตร

1,999,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

93 ขุดลอกคลองน้ําปาบานเมย 

ตําบลดงลิง – บานดงลิง ตําบล

เจาทา  อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร  ยาว 2,850 

เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 59,850 ลูกบาศกเมตร

1,999,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

94 ขุดลอกกุดหนาวเชื่อมพื้นที่ทํา

การเกษตรระหวางบานหัวขวา 

หมู8,12 ตําบลหลักเมือง – 

บานธนบุรี ตําบลโพนงาม 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  16.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร

650,000        ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

95 ขุดลอกลําหวยสั้มโฮงสาธารณะ

 บานทุงตะโกเดี่ยว หมู 3 

ตําบลหลักเมือง - ตําบลดงลิง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 20-50 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

 กองชาง

96 ขุดลอกลําหวยไผตอนเหนือและ

ตอนใต  บานหนองกุง หมูที่  13

  ตําบลสมเด็จ  เชื่อมตอบาน

บอนเขตเทศบาลลําหวยหลัว   

อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  8.00  เมตร  ยาว  2,000 

 เมตร  ลึก3.00  เมตร พิกัด: 

16.684354, 103.773874

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอสมเด็จ



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  435

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั97 ขุดลอกหนองสาธารณะหนอง

เทา  หมูที่  1 บานหลุบเปลือย 

 ตําบลศรีสมเด็จ  -บานหมูมน 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

16,000 ลูกบาศกเมตร  ลึกเฉลี่ย

 2.00 เมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย คาพิกัด 16.764465, 

103.736476

     1,500,000       1,500,000      1,500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

98 ขุดลอกลําหวยพฤาชัย บาน

แกงพฤาชัย หมูที่ 7 ตําบลหมู

มน เชื่อมบานโนนแหลมทอง 

หมูที่ 9 ตําบลโนนแหลมทอง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ยาว 2,300 เมตร

 ลึก 2 เมตร พิกัด N 16.7411 E

 103.6882

     1,900,000       1,900,000      1,900,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

99 ขุดลอกลําหวยพริก บานหมูมน

 หมูที่ 2 ตําบลหมูมน อําเภอ

สมเด็จ ถึง ตําบลเนินยาง 

อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10  เมตร ยาว 5,700 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

100 ขุดลอกลําหวยสังเคียบ หมู 1,

หมู 10 ตําบลหมูมน - ตําบล

มหาไชย อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 25 เมตร ยาว 1,480 เมตร

 ลึกจากเดิม 1.50 เมตร

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

101 ขุดลอกลําหวยไผ บานบอน หมู

 6  ตําบลลําหวยหลัว   ติดตอ

กับบานหนองกุง  หมู 13  

ตําบลสมเด็จ  อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10  เมตร ระยะทาง 3,000

 เมตร ลึกเฉลี่ย  2  เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั102 ขุดลอกลําหวยพริก หมู 2 บาน

หมูมน ตําบลหมูมน-ตําบลศรี

สมเด็จ  อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร  ยาว 5,700 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

103 ขุดลอกลําหวยแลง หมู 1 บาน

หมูมน ตําบลหมูมน - ตําบลศรี

สมเด็จ อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 90.00 เมตร  ยาว 100 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

1,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

104 ขุดลอกลําหวยโปงตอนบน หมู 

4 บานโนนสามัคคี ตําบลโนนบุรี

 เชื่อมตําบลโนนน้ําเกลี้ยง  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร  ยาว 200 เมตร 

 ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.69480/E 103.51212

500,000       500,000        500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

105 ขุดลอกลําหวยกุดตอนกลาง หมู

 8 บานนาแกว ตําบลโนนบุรี 

เชื่อมตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15  เมตร  ยาว 200 เมตร

  ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.70341/E 103.50159

500,000       500,000        500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

106 ขุดลอกลําหวยโปงตอนบน หมู 

3 บานโนนบุรี ตําบลสหัสขันธ 

เชื่อมตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร  ยาว 200 เมตร 

 ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.70602/E 103.49619

500,000       500,000        500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอสหัสขันธ
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั107 ขุดลอกลําหวยโปงตอนบน หมู 

9 บานโนนวิเศษ ตําบลสหัสขันธ

 เชื่อมตําบลภูสิงห           

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  15 เมตร  ยาว 200 เมตร

  ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.71234/E 103.47804

500,000       500,000        500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

108 ขุดลอกลําหวยโปงตอนลาง หมู 

7 บานวังมะพลับ ตําบลโนนบุรี 

ถึงตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15  เมตร  ยาว 200 เมตร

   ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.70269/E 103.48240

500,000       500,000        500,000       ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

109 ขุดลอกลําหวยไผ หมู 6 บาน

โนนสวาท ตําบลโนนบุรี  ถึง

บานคําแคน  ตําบลนิคม 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15  เมตร  ยาว 200 เมตร

   ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด N 

16.769421/E 103.48264

200,000       200,000        ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

110 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ

พุทธาวาสเชิงเขาภูสิงห หมู 2 

บานโนนบุรี ตําบลโนนบรี - 

บานคําชมพู ตําบลภูสิงห 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 30.00 เมตร  ยาว 50.00 

เมตร   ลึก 8.00 เมตร  คาพิกัด

 N 16.71300/E 103.51624

200,000       200,000        ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

111 ขุดลอกอางเก็บกักน้ํา สถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟาบานโนนวิเศษ หมู 

9 ตําบลโนนบรี - ตําบลนิคม 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50.00 เมตร  ยาว 100.00

 เมตร   ลึก 3.00 เมตร  คาพิกัด

 N 16.70797/E 103.47617

200,000       200,000        ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั112 ขุดลอกแกมลิงแกปญหาภัยแลง

บริเวณเขตหามลาสัตวปาลําปาว

 บานโนนวิเศษ หมู 9 ตําบล

โนนบุรี -ตําบลภูสิงห     

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร  ยาว 20.00 

เมตร หนา 3.00 เมตร  คาพิกัด 

N 16.71408/E 103.47044

200,000       200,000        ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

113  ขุดลอกอางขมิ้น หมู5 บาน

โพนสวาง ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ ถึง บานโนน

สวรรค หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

 กวาง 50.00 เมตร  ยาว 200 

เมตร เริ่มตน 

16.643083,103.606831 สิ้นสุด

 16.639279,103.604728

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

     6,000,000

(4,900,000)

115 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหญาคา 

บานคําเมย หมู 5 ตําบลนาบอน

 อําเภอคํามวง เชื่อม ตําบลทุง

คลอง ตําบลดินจี่ และเทศบาล

ตําบลคํามวง อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 80 เมตร  ความยาวขุด

ลอก 120 เมตร ความลึก 2.50 

เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอกไมนอย

กวา 24,000 ลูกบาศกเมตร

N.16° 55°921  E 103° 40°139

     2,615,000       2,615,000      2,615,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอคํามวง

114 ขุดลอกแหลงน้ําจากฝาย

จระเข-หวยบง หมู6  ตําบลโนน

แหลมทอง อําเภอสหัสขันธ - 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดกวาง 60 เมตร   ยาว 100 

เมตร  ลึกเฉลี่ย 3 เมตร



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  439

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั116 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยคํามวง 

ชวงตอเนื่อง หมูที่  4 และ หมูที่

 13 บานคํามวง  ระหวาง

เทศบาลตําบลคํามวงกับ

องคการบริหารสวนตําบลทุง

คลอง อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ดินขุดความลึกเฉลี่ย  3.50  

เมตร  หรือมีพื้นที่ขุดดินไมนอย

กวา  17,200  ตารางเมตร  

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

 60,200  ลูกบาตรเมตร

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

     2,280,000

(8,457,000)

118 ขุดลอกลําหวยสมอทบบริเวณ

พื้นที่ หมู 8 บานใหมชัยมงคล 

ตําบลโพน  อําเภอคํามวง เชื่อม

เขต เทศบาลตําบลโพน บริเวณ

 หมู 3 บาน โพน  ตําบลโพน  

และเชื่อมตอเขต  หมู 7 บาน

โนนศรีสวัสดิ์  ตําบลนาบอน  

อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  20  เมตร  ยาว  3,000 

เมตร   ลึก 1.50 เมตร ความลาด

เอียง  1 : 1.5  เมตร  จุดเริ่มตน

ละติจูด 16.8580 จุดสิ้นสุด

ละติจูด 103.6357 จุดเริ่มตน

ลองจิจูด 16.8695 จุดสิ้นสุด

ลองจิจูด 103.6495

     1,500,000       1,500,000      1,500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

117 ขุดลอกลําหวยคอ บานโนนคอ 

หมูที่ 9 ตําบลนาทัน อําเภอคํา

มวง เชื่อม บานโพนแพง ตําบล

ดินจี่ อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  15  เมตร  ยาว 5,000 

เมตร  จุดเริ่มตน N 16.991083 

˚จุดสิ้นสุด E 103.696142 ˚

      2,280,000      2,280,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  440

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั119 ขุดลอกลําหวยสังกะ หวยหลวง

บริเวณพื้นที่ หมู 5 บานโพน 

อบต.โพน เชื่อมเขตเทศบาล

ตําบลโพน หมู 4 ,หมู 5 , หมู 1

 บานโพน  ตําบลโพน อําเภอ

คํามวง   เชื่อมตอหมู 3 ,หมู 5 

บานหนองชาง, บานหวยยาง 

หมู 4 ตําบลหนองชาง อําเภอ

สามชัย  และเชื่อมตอบานแก 

หมู 10 ตําบลโนนศิลา    

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  25  เมตร ยาว  3,000 

เมตร ลึก 1.50  เมตร ความลาด

เอียง 1  :1.5  เมตรจุด  

จุดเริ่มตนละติจูด 16.8507 

จุดสิ้นสุดละติจูด 103.5918 

จุดเริ่มตนลองจิจูด 16.8698 

จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.5874

     1,900,000       1,900,000      1,900,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

120 ขุดลอกหวยอีมิน บานสูงเนิน 

หมูที่ 3 ตําบลเนินยาง อําเภอ

คํามวง เชื่อมถึง ลําหวยสังเคียบ

 บานนาทัน หมูที่ 4 ตําบลหมู

มน อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 16 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 ลึก 3.50 เมตร N  16.7824  E 

  103.67848

       500,000         500,000        500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

121 ขุดลอกหวยฮองบึง บานสูงเนิน

 หมูที่ 5 ตําบลเนินยาง อําเภอ

คํามวง เชื่อมถึง บานแซงบาดาล

  หมูที่ 1 ตําบลแซงบาดาล 

อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 16 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 ลึก 3.50 เมตร N  16.78760  

E   103.67418

       500,000         500,000        500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  441

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั122 ขุดลอกลําหวยสังเคียบ บานสูง

เนิน หมูที่ 3 ตําบลเนินยาง 

อําเภอคํามวง เชื่อมถึง บานดง

แหลม หมูที่ 8 ตําบลโนนแหลม

ทอง บานดงสวาง หมูที่ 8 ตําบล

โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 16 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 ลึก 3.50 เมตร  คาพิกัด  N  

16.78258   E  103.67844

     1,000,000       1,000,000      1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

123 ขุดลอกลําหวยปอ บานสูงเนิน 

หมูที่ 3 บานสูงเนิน หมูที่ 5 

บานโคก หมูที่ 6 ตําบลเนินยาง

 อําเภอคํามวง เชื่อมถึง บานนา

ทัน หมูที่ 4 ตําบลแซงบาดาล 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 16 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 ลึก 3.50 เมตร  คาพิกัด  N  

16.78376 E 103.67819

     1,000,000       1,000,000      1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

124 ขุดลอกหนองสมโฮง ตําบลโพน

 อําเภอคํามวง - บานนาแก 

ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 80.00 เมตร ยาว 100 

เมตร ลึก 2.50  เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.8776 สิ้นสุด 103.5983

500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

125 ขุดลอกหนองหลม บริเวณพื้นที่

 อบต.โพน อําเภอคํามวง เชื่อม

เขตบานแก  ตําบลโนนศิลา 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  70 เมตร   ยาว  100 

เมตร ลึก 2,50  เมตร   พิกัด

เริ่มตน 16.8379 สิ้นสุด 

103.5885

440,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  442

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั126  ขุดลอกอางเก็บน้ําหนองวัดปา

ภูผักหวาน  ระหวาง ทต.คํามวง

กับ อบต.ทุงคลอง อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ความลึกเฉลี่ย 5.00  เมตร หรือ

มีพื้นที่ขุดดินไมนอยกวา 10,000

  ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 50,000  

ลูกบาศกเมตร

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

127  ขุดลอกลําหวยซัน บานสะพาน

หิน หมู 3 ตําบลนาบอน อําเภอ

คํามวง - บานบัวสามัคคี หมู 6 

ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ลึก 9.00 เมตร ความยาว 500 

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด 

16.52.123 - 103.40.305

500,000 500,000 500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

128 ขุดลอกลําพะยังตอนบน บาน

โนนสวรรค หมู 12 ตําบลคุมเกา

 อบต.คุมเกา  เชื่อม บานสม

สนุก หมู 10,8 ตําบลกุดสิมคุม

ใหม อําเภอเขาวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดกวาง  24 เมตร ยาว 

3,700 เมตร ลึก 6.00 เมตร 

พิกัดเริ่มตน N 16.385395 E 

104.072999 N 16.391396 E 

104.084123

2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

129 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสายนา

เวียงพรอมกอสรางทอเหลี่ยม 

บานสายนาเวียง หมู 16 ตําบล

คุมเกา ตําบลกุดสิม อําเภอกุฉิ

นารายณ- บานนาเจริญ หมู 6 

ตําบลคุมเกา  อําเภอเขาวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 พิกัดเริ่มตน 

16.6545,104.09369

3,832,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอทาคันโท

อําเภอเขาวง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  443

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั130 ขุดลอกหวยคําจําปา หมู  3,4  

 บานดงกลาง  ตําบลดงสมบูรณ

  เชื่อมตอกับ  หมู  6  ตําบล

ยางอูม  อําเภอทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวางเฉลี่ย  22.00  เมตร  ยาว  

1,200  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.20  

เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไม

นอยกวา  31,680  ม³  พิกัด

เริ่มตน  N 18274500  จุดสิ้นสุด

  N 18283000

2,999,000 2,999,000 2,999,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

131 ขุดลอกลําหวยขี้อน  หมู 7   

บานดงจันทร  ตําบลดงสมบูรณ 

 ถึง  หมู  4 ตําบลนาตาล  

อําเภอทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวางเฉลี่ย 25.00  เมตร ยาว 

1,165  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20  

เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 34,950  ม³  คาพิกัด N

 18.63.6600  E 18.26.5100

1,224,000 1,224,000 1,224,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

132 ขุดลอกลําหวยน้ําขุน  หมู 1  

บานดงสมบูรณ  ตําบลดง

สมบูรณ ถึง หมู  6  ตําบล

หนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวางเฉลี่ย 12.00  เมตร ยาว

1,800  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.61 

เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 34,776 ม³ เริ่มตน N 

18.66.255  E 322 532สิ้นสุด N

 18.64.155  E 325 057

1,234,000 1,234,000 1,234,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

133 ขุดลอกลําหวยสงปาเปลือย หมู

 5 บานเกิ้ง ตําบลนาตาล ไป

เชื่อมตอตําบลทาคันโท อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ความกวางขนาด 25เมตร ยาว 

1,000 เมตร ลึก 3 เมตร  

จุดเริ่มตน   N=16.892372, E

 =103.232662 จุดสิ้นสุด N=

16.889412 , E=103.232343

     2,070,000       2,070,000      2,070,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  444

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั     1,224,000

(499,000)

135 ขุดลอกลําหวยตุ หมูที่ 5  บาน

เกิ้ง ตําบลนาตาล   - ตําบลทา

คันโท อําเภอทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ความกวางขนาด 25 เมตร ยาว 

1,000 เมตร ลึก 3 เมตร

     1,575,000       1,575,000      1,575,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

136 ขุดลอกลําหวยหนองแสนหมูที่ 8

 บานกุงเกา - บานนาคํานอยหมู

  9  ตําบลหนองใหญอําเภอ

หนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 40 เมตร ยาว 46,000 

เมตร ลึก 1.50 เมตร จุดเริ่มตน 

N=16.84110,E=10319618 

จุดสิ้นสุด N=16.78983,E=

103.202601

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

137 ขุดลอกลําหวยยางตอนกลาง  

บานเกิ้ง    หมู 5 ตําบลนาตาล 

 ถึงลําหวยยาง   ตอนลาง  หมูที่

 1 ตําบลทาคันโท อําเภอทาคัน

โท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดเริ่มตน N : 

 16.930321 , E : 103.232687 

 สิ้นสุด N :  16.907348 , E : 

103.227641

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง134 ขุดลอกลําหวยขี้นาค   หมู 8  

บานไทยเจริญ  ตําบลดง

สมบูรณ  ถึง หมู  6  ตําบล

หนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวางเฉลี่ย 25.00  เมตร ยาว

1,165  เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20  

เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 34,950 ม³ พิกัดเริ่มตน

 N 18.63.00  E18.25.13 

จุดสิ้นสุด N18.62.00E18.26.05

      1,224,000      1,224,000
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั     3,000,000

(1,807,000)

139 ขุดลอกหนองดินจี่ หมู 16, 7 

ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 

เชื่อมบานคอ หมู 4, 10 ตําบล

ลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 25.00 เมตร ยาว 160 

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

       200,000         200,000        200,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

140 ขุดลอกแหลงน้ํา (หนองแจง - 

หวยหลัว) ตําบลหนองบัว 

อําเภอนามน - ตําบลลําหวย

หลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ยาว 2,000  เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00

  เมตร พิกัด ละติจูด 16  ํ 58’  

25.2” น ลองจิจูด 103  ํ 84’  

22.8 ”  ตะวันออก

     1,000,000       1,000,000      1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

141 ขุดลอกอางหวยแกงตอนลาง

บานจิตรประชา หมู 16 ตําบล

ยอดแกง อําเภอนามน เชื่อม

บานปาไผ ตําบลดงพยุง อําเภอ

ดอนจาน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง  12.00  เมตร  ยาว  

2,500  เมตร  ลึก  3  เมตร

     5,000,000       5,000,000      5,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

142 ขุดลอกลําหวยหินแตก เทศบาล

ตําบลนามน -  ตําบลยอดแกง 

อําเภอนามน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00  เมตร  ยาว 2,250 

 เมตร ลึกเฉลี่ย  2.00 เมตร

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

138 ขุดลอกลําหวยบงตอนลาง จาก

หมู 2 บานสรางแกว ตําบลกุง

เกา   ถึง ลําหวยบง  หมู 4 

ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร จุดเริ่มตน 

N :  16.922789 , E : 

103.208987  สิ้นสุด N :  

16.897637 , E : 103.203134

ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอนามน
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั143 ขุดลอกหนองอุปลาด บานหัววัว

 หมู 5 ตําบลสงเปลือย เชื่อม

บานยอดแกง หมู 2 ตําบลยอด

แกง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 ลึก 3 เมตร

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

144 ขุดลอกลําหวยแสง หมู 12, 8 

บานโนนเที่ยง ตําบลนามน-เขต

 ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดกวาง 16.00  เมตร  ยาว 

1,250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

 (Lat 16.5765,Long  

103.7590) (Lat 

16.5769,Long103.7665)

     1,990,000       1,990,000      1,990,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

145 ขุดลอกโสกตาแกว บานสายนา

คํา หมู 9  ตําบลนาคู – บานนา

งาม หมู 3 ตําบลบอแกว 

อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10 เมตร ลึก 12 เมตร ยาว

 5,000 เมตร พิกัด

16.765445/104.021555 สิ้นสุด

 6.778308/104022607

1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

146 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมะโน

ดานทิศตะวันออก บานหนอง

ขามปอมหมูที่ 2 ตําบลสายนาวัง

 เชื่อมกับ  อบต.นาคู อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ลึกเฉลี่ย 2เมตร ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 100,000 ลูกบาศก

เมตร  พิกัด 399496.67E , 

1855089.01N

     2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอนาคู



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  447

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั147 ขุดลอกลําหวยจากบานนาคลอง

 หมู 7  ตําบลนาคู – บานนากะ

เดา หมู 5,6  ตําบลสายนาวัง 

อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.00 เมตร ลึก 2  เมตร 

ยาว 4 กิโลเมตร  พิกัดที่เริ่มต

16.757249,104.041507

สิ้นสุด6.739701,104.028529 

1,900,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

148 ขุดลอกลําหวยสายนาตอนบน

บานนากุดสิมพัฒนา หมู 8 

ตําบลสายนาวัง อําเภอนาค-ู

ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดกวาง 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 

2.5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  

พิกัด จุดเริ่มตน 399360.88 E 

1852887.55 N จุดสิ้นสุด

400828.47 E 1853793.98 N

1,500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

149 ขุดลอกลําหวยยาง บานนางาม 

หมู 3  ตําบลบอแกว - บานชาด

 หมู 14  ตําบลนาคู อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 10.0  เมตร ลึก 2  เมตร 

ยาว 3,000  เมตร จุดเริ่มตน 16°

 49.126´ น , 16° 48.210´ น  

จุดสิ้นสุด 104° 1.990´ M.O ,  

104° 2.204´ M.O

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

150 ขุดลอกลําหวยหินลาด บานหิน

ลาด หมู 2  ตําบลบอแกว - 

บานนาคู หมู 11 ตําบลนาคู  

อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดกวาง 10.00  เมตร ลึก 2  

เมตร ยาว 3,000  เมตร พิกัด  

16° 47´33.25´น , 16° 

46´14.71" น  103° 59´131.60 

(o , 104° 0´50.91´ (o

2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  448

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั151 ขุดลอกบอวัดคําสรางไก บาน

ดอนแคน หมู 4  ตําบลบอแกว

 – บานชาด หมู 14 ตําบลนาคู 

อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ขนาดพื้นที่ 4  ไร  จุดเริ่มตน 16°

 50.306´ น  จุดสิ้นสุด 104° 

1.812´ M.O

1,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

152 ขุดลอกอางหวยผึ้ง  บานหนอง

แสง  หมู 14 เขต ทต.หวยผึ้ง -

 บานหนองแสง หมู 14 เขต 

อบต.นิคมหวยผึ้ง ตําบลนิคม

หวยผึ้ง  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 60  เมตร ยาว 400  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3  เมตร  คาพิกัด

เริ่มตน 16.6679 -103.9082 

สิ้นสุด 16.6672-103.9031 

     2,000,000 2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

153 ขุดลอกลําหวยสะทด ตําบล

หนองอีบุตร -  ตําบลคําบง 

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12.00  เมตร ยาว 5,000  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00  เมตร พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.6319   E=

103.8527 จุดสิ้นสุด N = 

16.6058   E = 103.8629

     2,000,000 2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

154 ขุดลอกลําหวยหลัว  ตําบล

หนองอีบุตร  อําเภอหวยผึ้ง  ถึง

 ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12  เมตร ยาว 5,000  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3  เมตร คาพิกัด 

เริ่มตน N=16.5660  E= 

103.8665  สิ้นสุด N=16.6083 

  E= 103.8305

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอหวยผึ้ง



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  449

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั155 ขุดลอกอางหวยฝา  บานหวยฝา

  หมู 13  ตําบลนิคมหวยผึ้ง  - 

บานหนองอีบุตร  ตําบลหนองอี

บุตร อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 80  เมตร ยาว 400  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 3  เมตร  คาพิกัด

เริ่มตน 16.6736 -103.8885 

สิ้นสุด 16.6775-103.8869 

10,000,000   10,000,000    10,000,000   ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

156 ขุดลอกลําพะยัง บานไคนุน หมู

 12  ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง

 - บานมะนาว หมู 12  ตําบล

เหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 20  เมตร ยาว 1,000  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3  เมตร คาพิกัด 

เริ่มตน 16.6397   103.9676  

สิ้นสุด 16.6353    103.9690

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

157 ขุดลอกลําหวยทราย บานคาย

บุรี หมู 6  ตําบลไคนุน อําเภอ

หวยผึ้ง - บานพรหมสวาง หมู 8

  ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15  เมตร ยาว 2,000  

เมตร ลึกเฉลี่ย 2  เมตร คาพิกัด 

จุดเริ่มตน 16.6412   103.9441

  สิ้นสุด 16.6375  103.914

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

158 ขุดลอกลําหวยมะนาว บานปลา

ขาว หมู 6  ตําบลคําบง - บาน

รองแกนคูณ หมูที่ 15 ตําบล

นิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15  เมตร ยาว 2,000  

เมตร ลึกเฉลี่ย 2  เมตร คาพิกัด 

จุดเริ่มตน 16.7077   103.8330

  สิ้นสุด 16.7045  103.8710

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

159 ขุดลอกฝายใหญตอนลาง เขต

เทศบาลหวยผึ้ง  ถึง บานโนน

สมควร  หมูที่ 12 เขต องคการ

บริหารสวนตําบลนิคมหวยผึ้ง  

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12  เมตร ยาว 400  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 2  เมตร  คาพิกัด

เริ่มตน N = 16.6306  E = 

103.904449 สิ้นสุด N = 

16.6305  E = 103.904498 

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั160 ขุดลอกลําหวยผึ้งตอนลาง เขต

เทศบาลหวยผึ้ง  - บานโนน

สมควร  หมูที่ 12 เขตองคการ

บริหารสวนตําบลนิคมหวยผึ้ง  

อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 12  เมตร ยาว 360  เมตร

 ลึกเฉลี่ย 2  เมตร  คาพิกัด

เริ่มตน N = 16.629837  E = 

103.905048 สิ้นสุด N = 

16.629774  E = 103.905089 

2,000,000     2,000,000      2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

161 ขุดลอกลําหวยนาโพธิ์ตอนบน+

ลาง ตําบลมวงนา อําเภอดอน

จาน- ตําบลกลางหมื่น อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 2 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร  lat 

16.474763092828912 long 

103.6372653570189

1,200,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

162 ขุดลอกลําหวยทรายตอนบน-

ลาง ตําบลมวงนา อําเภอดอน

จาน  ตําบลกลางหมื่น อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 15   เมตร ลึกเฉลี่ยไม

นอยกวา 3 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  lat 

16.4605337673112286 long 

103.64703933975215

1,200,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

163 ขุดลอกหนองเขื่อนบานกุดครอง

 หมูที่ 7 ตําบลดอนจาน อําเภอ

ดอนจาน เชื่อมตําบลเชียงเครือ

 อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 80.00 เมตร ยาว 120  

เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

อัตราสวนลาด 1:1 หรือมี

ปริมาตรดินขุด 11,659 ลูกบาศก

เมตร พิกัดเริ่มตน Lat 

16°25'59.25"N,Long 

103°39'36.65"E

2,000,000      ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอดอนจาน
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั164 ขุดลอกลําหวยไผตอนลาง  

บานกุดครอง หมูที่ 4 ตําบล

ดอนจาน อําเภอดอนจานเชื่อม

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 16.00 เมตร ยาว 2,500  

เมตร  ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

อัตราสวนลาด 1:1  พิกัดเริ่มตน 

Lat 16°25'28.73"N,Long 

103°41'16.26"E   สิ้นสุด Lat 

16°24'51.08"N,Long 

103°40'8.82"E

2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

165  ขุดลอกหนองกุดเชือมและลํา

รางหนองผักกาม หมู 3  ตําบล

ลําชี  – ลํารางหวยบึงโดน  

ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 20 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 ลึก 2 เมตร พิกัด 16• 12' 

42.94' N  103• 28’ 51.16’ E  

16• 12’ 43.76’ N 103• 28’ 

49.24’ E

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอฆองชัย

อําเภอสามชัย



ยุทธ 5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา(ขุดลอก) -  452

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั166 ขุดลอกลําหวยสังกะ หมู 6 

ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสาม

ชัยเชื่อม บานแก ตําบลโนนศิลา

 อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

ยาว 1,000 เมตร มีพื้นที่ไมนอย

กวา 112,500 ตารางเมตร หรือ

ปริมาตรดินขุด 191,250 

ลูกบาศกเมตร พิกัด N 

16.801173 E 103.564246  N 

16.815058 E 103.572357

     2,000,000       2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

167 ขุดลอกหวยยาง บานทาชาง หมู

 8 ตําบลสําราญใต เชื่อม บาน

โคกกลาง หมู 7 ตําบลสําราญ 

อําเภอสามชัย 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร

 ลึก 2 เมตร

        500,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

168 ขุดลอกหนองหวายปลาเซียม 

บานดานใต หมู 6 ตําบลเหลา

ออย เชื่อม  ตําบลรองคํา 

อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

พื้นที่ 333 ไร 2,000,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

169 ขุดลอกขยายโคกหนองกุง บาน

นาเรียง หมู3 ตําบลสามัคคี  - 

เทศบาลตําบลรองคํา อําเภอ

รองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 500 เมตร ยาว 500 เมตร

 ลึก 5 เมตร ปริมาณดินขุด 

85,700 คิว พิกัด จุด N 

16.201158 E 103.424498

     2,000,000       2,000,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

อําเภอรองคํา
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั170 ขุดลอกและขุดขยายหนองฮัง

แฮง บานโคกสําเริง หมู15 

ตําบลสามัคคี - ตําบลรองคํา 

อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก

 5 เมตร ปริมาณดินขุด 9,750 

คิว พิกัด จุด N 16.201158 E 

103.424498

     1,900,000 ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

171  ขุดลอกหนองคําใหญ ตําบล

สามัคคี -ตําบลรองคํา อําเภอ

รองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค

 บริโภค และทําการเกษตรในฤดู

แลง

กวาง 25 เมตร  ยาว 1,800 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตร

1,900,000     ปริมาตรดิน

ขุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กองชาง

ป 2560 รวมจํานวน 136 โครงการ 239,585,000

ป 2561 รวมจํานวน 106 โครงการ 194,921,410

ป 2562 รวมจํานวน 75 โครงการ 137,780,870
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แบบ ผ01

        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กในพื้นที1่8 อําเภอ

จังหวัดกาฬสินธุ

กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให

การระบายน้ําในเขตชุมชน

มีความสะดวกไมมีน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําทั่วทั้ง 

18 อําเภอ

    20,000,000 ถนนในเขตชุมชนไม

มีน้ําทวมขัง ทําให

การระบายน้ําออกมา

เขตชุมชนมีความ

สะดวก

ประชาชนไดรับความ

สะดวก, ปลอดภัยใน

การใชเสนทางและ

ปองกันน้ําทวมขังใน

เขตชุมชน

กองชาง

2 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก และรางวี คสล. ถนนสาย

บานหนาด หมูที่ 5 ถึงบานหนาด

ใต หมูที่ 3 ตําบลเหนือ เชื่อม บาน

เชียงเครือ หมูที่ 3 ตําบลเชียงเครือ

 เชื่อม บานหามแห หมูที่ 1 ตําบล

โพนทอง อําเภอเมือง

เพื่อระบายและกักเก็บน้ําไว

ใชในการอุปโภค บริโภค 

และทําการเกษตรในฤดูแลง

ยาว 1,850  เมตร   พิกัด

โครงการ จุดเริ่มตน ละติจูด  

16.44631  ลองติจุด 

103.57854 จุดสิ้นสุด ละติจูด

 16.44834 ลองติจุด 

103.57076

      2,286,000         2,286,000        2,286,000 ระยะทางที่ได

กอสรางทอระบายน้ํา

ประชานมีน้ําใชในภาค

เกษตรกรรมอยาง

เพียงพอ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

       - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

อําเภอเมือง

*หมายเหตุ ในชองปงบประมาณที่มีวงเล็บและงบประมาณ คือ โครงการที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ.2559
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั3 กอสรางฝายน้ําลาดบานแกเปะ หมู

 10  ตําบลเชียงเครือ บานกุด

ครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน 

อําเภอดอนจาน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายกวาง 4 .00เมตร ยาว 

40 เมตร ลาดเอียง 1:8

1,000,000      ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

4  กอสรางฝายน้ําลน คสล.ลําหวย

แกงใหญ ชนิดทางรถขาม เชื่อม

ระหวาง หมู5 บานแกงนาขาม 

ตําบลนาจารย ถึง หมู 8 บาน

หนองแวงใหญ ตําบลภูปอ อําเภอ

เมือง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 16 

เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.569341,103.634903 : 

16.568528,103.635499

      2,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

5  กอสรางฝายน้ําลาด บานแกเปะ 

หมู10 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ

เมือง - บานกุดครอง หมู 4 ตําบล

ดอนจาน อําเภอดอนจาน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 

650.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

1,000,000      ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

6  กอสรางฝายน้ําลาด/ฝายตาม

แบบกรมประมง  บานแกเปะ หมู

10 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง -

 บานกุดครอง หมู 4 ตําบลดอน

จาน อําเภอดอนจาน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 

650.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

1,000,000      ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั7  กอสรางฝายน้ําลนคู พรอมขุด

ลอกหวยดินแดงบานดอนสนวน 

ตําบลหลุบ อําเภอเมือง- ตําบล

โนนศิลา อําเภอฆองชัย

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 2.00 เมตร จํานวน 2 

แหง  ขุดลอกขนาด 15.00 

เมตร ยาว 3,000  เมตร

2,000,000      ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

8  กอสรางฝายน้ําลนคู พรอมขุด

ลอกหวยดินแดงบานดอนสนวน 

ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - ตําบล

โนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 2.00 เมตร จํานวน 2 

แหง  ขุดลอกขนาด 15.00 

เมตร ยาว 3,000  เมตร

2,000,000        ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

9 วางทอน้ําดิบ สายหวยสีทน ตําบล

ไผ  ถึงบานโจด ตําบลภูปอ อําเภอ

เมือง

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

 ระยะทางยาว 13,000 เมตร         4,450,000 ขนาดทอที่วาง  แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

10 กอสรางฝายกักเก็บน้ําเพื่อ

การเกษตรหวยปลาหลด บานดง

อัคคะ หมู 9 ตําบลคลองขาม 

เชื่อมถึง ตําบลหัวนาคํา อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กอสรางฝาย 1 แหง จุดเริ่มตน

 เสนรุงที่ 16.416301 เสน

แวงที่ 103.279262 ผิว

จราจรกวาง 12 เมตร

400,000 400,000 400,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอยางตลาด
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั11 กอสรางฝายน้ําลนขามคลองน้ําปา

 บานดงเค็ง ม.4,12 บานดอนยา

นาง หมู 7 ตําบลดอนสมบูรณ 

เชื่อมตอ ตําบลบัวบาน อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง

ขางสูง 2.50 เมตร ผิวจราจร

กวาง 12.00 เมตร พิกัด Lot :

 16.4379  Lon : 103.4272

755,000        755,000          755,000         ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

12 กอสรางทอเหลี่ยม  คสล. สายนา

ปลาฝาบานหวยมวง  ตําบลหนอง

หาง อําเภอกุฉินารายณ  ถึง  

ตําบล สงเปอย  อําเภอเขาวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

จํานวน 4 ชอง ขนาด 2.70 ×

 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร  

ละติจูดที่  410710 ลองจิจูดที่

  183475

500,000          จํานวนทอที่วาง ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

13 กอสรางทอเหลี่ยม  คสล. สายนา

จี้จา บานหวยมวง  ตําบลหนอง

หาง อําเภอกุฉินารายณ  ถึง  

ตําบล สงเปอย  อําเภอเขาวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

จํานวน 4 ชอง ขนาด 2.70 ×

 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร  

ละติจูดที่  410550 ลองจิจูดที่

  183576

500,000          จํานวนทอที่วาง ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

14 กอสรางทอลอดเหลี่ยม บานโนน

สําราญ  หมูที่ 14 - หมู 9 หวยคอ 

    เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตําบล

บัวขาว อําเภอกุฉินารายณ

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 8 เมตร

 สูง 1.80 เมตร ละติจูดที่  

398556 ลองจิจูดที่  1825426

      2,000,000 จํานวนทอที่วาง ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกุฉินารายณ
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั15 กอสรางฝายชะลอน้ํากั้นลําพะยัง 

หมู 5 บานทุงคลองไผ ตําบลกุด

คาว เชื่อมระหวางบานราษรนิคม 

ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 4.00 เมตร ยาว 70 

เมตร  ความสูงของคันดิน 

0.70 ม. กวา33,000 ลูกบาศก

เมตร พิกัด  E348287 

N1802647

1,416,000 1,416,000 1,416,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

16 กอสรางฝายน้ําลน(ฝายแมว  ลํา

หวยยาง  บานหนองหิน หมูที่ 4 

หมูที่ 6  หมูที่  7  หมูที่  8 บาน

โคกครึม  หมูที่ 5  บานหนองบัว

ชุมหมู 2 หมูที่ 9 ตําบลหนองหิน 

อําเภอหนองกุงศรี (ทต.หนองหิน

และ อบต.หนองหิน)

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 8.00 เมตร  สูง  1.50 

เมตร  จํานวน  10  จุด  

ระยะหางระหวางจุด  200  

เมตร พิกัด 325523 1858090

      3,000,000         3,000,000        3,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

17 กอสรางฝายชลอน้ําลําหวยมูล 

ตําบลหนองหิน หมูที่ 6 อําเภอ

หนองกุงศรี – ตําบลดงสมบูรณ 

อําเภอทาคันโท

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 20 เมตร  ยาว 250 

เมตร

      3,000,000         3,000,000        3,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

18 กอสรางฝายน้ําลน ฝายแมว  ลํา

หวยคํารวงคุ  บานหนองแข หมูที่ 

2 หมูที่  7  เขตตําบลดงมูล -

เทศบาลตําบลดงมูล  บานนาบง  

หมู 3  หมู 8 หมู 11 ตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 8.00 เมตร  สูง  1.50 

เมตร  จํานวน  10  จุด  

ระยะหางระหวางจุด  200  

เมตร   พิกัด 323978 

1856880

2,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอหนองกุงศรี
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั19  กอสรางฝายน้ําลนหวยลําหนอง

แสน เทศบาลตําบลคํากาว หมู 9 

บานหนองหวา เชื่อม บานหนอง

ไมตาย ตําบลโคกเครือ - บาน

หนองใหญ ตําบลหนองใหญ 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

 สันฝายกวาง 15 เมตร ตัวสัน

ฝายสูง 10 เมตร

754,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

20  กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  บานศรี

สวาง ตําบลหนองบัว -  บานนา

งาม ตําบลโคกเครือ อําเภอหนอง

กุงศรี

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

 ทอหลอดเหลี่ยม Box  

culvert  ขนาด 

2.00x2.00x5.00x3 ชอง

        400,000 จํานวนทอที่วาง ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

21 กอสรางบล็อกคอนเวิรส  ลําหวย

คําปลัดโกง ระหวาง ตําบลคําใหญ

 –ตําบลพิมูล   อําเภอหวยเม็ก

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 2.00 เมตร ยาว 5 เมตร

 สูง 2.40 เมตร จํานวน 3 ชอง

 พิกัดโครงการ ละติจูด 

16.391564N ลองจิจูด 

103.125310E

700,000 จํานวนบล็อกคอน

เวิรสที่วาง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

22 กอสรางฝาย คสล.ลําหวยยาง 

บานหัวสนาม  ตําบลคําใหญ - 

เทศบาลคํากาว อําเภอหวยเม็ก

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 9.00 เมตร สูง 1.80 

เมตร  พิกัดโครงการ ละติจูด 

16.375254N ลองจิจูด 

103.14.37.73E

499,600 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอหวยเม็ก
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั23 กอสรางฝาย คสล.ลําหวยมวง หมู 

6 ตําบลคําใหญ  - เทศบาลตําบล

ทาลาดดงยาง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 9.00เมตร สูง 1.80 

เมตร พิกัดโครงการ ละติจูด 

16.371280N ลองจิจูด 

103.141850E

499,600 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

24 กอสรางฝายน้ําลน คสล.ลําหวย

ทราย บานหาดทรายมูล  หมูที่ 6 

ตําบล พิมูล อําเภอหวยเม็ก – 

บานหวยทราย ตําบลหนองใหญ 

อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 15.00 เมตร ผนังขางสูง

 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 

เมตร จํานวน 4 จุด พิกัด

เริ่มตน N164316E 1031214

 จุดสิ้นสุดพิกัด N164207 

E1031222

1,620,000 810,000 810,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

25 กอสรางฝายน้ําลน คสล. ลําหวย

สายบาตรบานพิมูล  หมูที่ 2,7 

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ –บานน้ําออม 

ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

เพื่อระบายน้ําและกักเก็บ

ระบายน้ําใชในการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร

ในฤดูแลง

กวาง 15.00 เมตร ผนังขางสูง

 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 

เมตร จํานวน 2 จุด พิกัด

เริ่มตน N1641222 E 

1030855 จุดสิ้นสุดพิกัด 

N164110 E1030910

810,000 810,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

26 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.บาน

ขาวหลาม หมูที่ 2 ตําบลกมลา

ไสย-บานโนนศิลาเลิง ตําบลโนน

ศิลาเลิง อําเภอฆองชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 

ขนาด 3-1.80 x 1.80 x 

12.00 เมตร   พิกัดโครงการ 

N 16 19.642 , E 103 31.099

          900,000 จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอกมลาไสย
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั27 กอสรางฝายน้ําลน มข 2527หนอง

เบ็นสาธารณะ บานดอนยาง หมูที่

 6 ตําบลกมลาไสย -บานโนนศิลา

เลิง อําเภอฆองชัย

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนัง

ขางสูง 3.50 เมตร กวาง 

12.00 เมตร  พิกัดโครงการ N

 16 19.689 , E 103 32.472

        734,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

28 กอสรางฝายน้ําลน บานดงแหลม 

หมูที่ 8 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

  เชื่อมบานโนนแหลมทอง หมูที่ 9

 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส

ขันธ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝายกวาง 12 เมตร สันฝายสูง

 2 เมตร ผนังขางสูง 3.50 

เมตร พิกัด N 16.7010 E 

103.6882

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

29 กอสรางฝายน้ําลนหวยกุดจาน 

บานนาทัน หมูที่ 4 ตําบลหมูมน 

อําเภอสมเด็จ เชื่อมบานสูงเนิน 

หมูที่ 3 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา

มวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝายกวาง 15 เมตร สันฝายสูง

 2 เมตร ผนังขางสูง 3.50 

เมตร พิกัด N 16.7411 E 

103.6882

        900,000           900,000          900,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

30 กอสรางทอลอดเหลี่ยมลําหวยพริก

 บานเม็ก หมูที่ 3 ตําบลหมูมน 

อําเภอสมเด็จ  เชื่อมบานนาบอน 

หมูที่ 1 ตําบลนาบอน อําเภอคํา

มวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ขนาด 1.80 x 3.00 เมตร 3 

ชอง ผิวจราจร 6 เมตร พิกัด 

N 16.7606 E 103.6869

        800,000           800,000          800,000 จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

อําเภอสมเด็จ
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั31 กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 1 บาน

หมูมน เชื่อมบานแซงบาดาล หมู 1

 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝายกวาง 15 เมตร สันฝายสูง

 2 เมตร ผนังขางสูง 3.50 

เมตร พิกัด N 16.7813 E 

103.7175

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

32 ซอมแซมประตูฝายน้ําลนบานหมู

มน หมูที่ 10 ตําบลหมูมน เชื่อม

บานสูงเนิน หมูที่ 3 ตําบลเนินยาง

 อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซอมแซมประตูฝายน้ําลน 

พิกัด N 16.7813 E 103.7175

        500,000           500,000          500,000 ขนาดฝายที่ได

ซอมแซม

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

33 กอสรางฝายน้ําลน บานแซงบาดาล

 หมูที่ 1 ตําบลแซงบาดาล เชื่อม 

ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง15.00 เมตร สันฝายสูง 

2.00 เมตร ผนังขางสูง 3.50 

เมตร

900,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

34 กอสรางฝายน้ําลน บานหนองไผ 

หมูที่ 5 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ

 - ตําบลโนนแหลมทอง     

อําเภอสหัสขันธ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 15.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร ผนังขางสูง 3.50 เมตร

        900,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั35 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ลําหวย

พริก บานเม็ก หมู 3 ตําบลหมูมน 

อําเภอสมเด็จ - ตําบลนาบอน 

อําเภอคํามวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ขนาด 1.80×3.00 เมตร  3 

ชอง

        800,000 จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

36 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยแลง  หมู

 5  บานโพน ตําบลโพน  - ตําบล

หนองชาง  อําเภอสามชัย

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง  2  เมตร  กวาง  

20 เมตรจุดเริ่มตนโครงการ 

N.16. 871137° จุดสิ้นสุด

โครงการ E.103594885°

      2,300,000         2,300,000        2,300,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

37 กอสรางฝายน้ําลนหวยคอ บาน

โนนคอ หมูที่ 9 ตําบลนาทัน 

อําเภอคํามวง เชื่อม บานโพนแพง

 ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง  2.00  เมตร  ยาว

15.00  เมตร  จุดเริ่มตน

โครงการ N 16.991083 ˚ 

จุดสิ้นสุดโครงการ E 

103.696142 ˚

      2,280,000         2,280,000        2,280,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

38 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยรองกอน

บริเวณ  บานหนองซองแมว หมู 9

  ตําบลโพน  อําเภอคํามวง 

เชื่อมตอ  บานโนนเมือง หมู 8 

และบานมวงคํา  หมู 2 ตําบลโนน

ศิลา  อําเภอสหัสขันธ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง 1.50 เมตร  กวาง 

10.00 เมตร  ผนังขางสูง 3.00

 เมตร  ละติจูด 16.8234   

ลองจิจูด 103.6178

        800,000           800,000          800,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอคํามวง
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั39 กอสรางฝายน้ําลนหวยคอ ตอนบน

 บานโพนแพง หมู 8 ตําบลดินจี่ 

เชื่อม บานโนนคอ หมู 11 ตําบล

นาทัน อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กวาง 25.00 เมตร คันฝาย

น้ําลนพรอมฐาน กวาง 7.00 

เมตร สูง 5.00 เมตร พรอม 

คสล. ฝาย 3.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร เริ่ม     16° 58' 

23.58''     103° 40'58.21'' 

สิ้นสุด  16° 58' 23.58''  103°

 41' 3.68''

      1,190,000         1,190,000        1,190,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

40 กอสรางฝายน้ําลนหวยสมอทบ 

แกงนอยบานทานาเลา หมู 9 

ตําบลดินจี่ เชื่อม บานนาบอน หมู

 1 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 20.00 เมตร คันฝายน้ํา

ลนพรอมฐานกวาง 8.00 เมตร

 สูง 5.00   เมตร พรอม ถน

นคสล. ขามหนาฝาย 3.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร เริ่ม   

  16° 55' 18.13''     103° 

42'32.16'' สิ้นสุด  16° 55' 

18.19''  103° 42' 33.97''

      1,190,000         1,190,000        1,190,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

41 เสริมคันคูอางเก็บน้ําหวยสังกะ  

บานโพนแพง หมูที่ 5 ตําบลดินจี่ 

เชื่อม บานโนนคอ ตําบลนาทัน 

อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 250 

เมตร   หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร

 พรอมบดอัดแนน เกลี่ย

ตกแตงเรียบ ปริมาณดินลูกรัง

 ดินเสริมไมนอยกวา 3,375 

ลูกบาศกเมตร  เริ่ม     16° 

57' 56.53''      103° 43' 

15.72'' สิ้นสุด  16° 57' 

44.51''   103° 43' 17.86''

      1,687,500         1,687,500        1,687,500 ขนาดของคันคูที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั42 กอสรางฝายน้ําลน บานสูงเนิน 

หมูที่ 5 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา

มวง   เชื่อมถึง บานหนองแหว 

หมูที่ 5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ

สมเด็จ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 13 เมตร ยาว 4.00 

เมตร สันฝายสูง 3.00 เมตร N

  16.78290 E   103.67870

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

43 ซอมแซมฝายน้ําลนหวยสังกะ หมู 

6,7 บานเกาเดื่อ ตําบลทุงคลอง 

เชื่อมตอตําบลนาทัน อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ขุดดินไมนอยกวา 

10,000 ตารางเมตร หรือมี

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

50,000 ลูกบาศกเมตร 

1875845N , 356045 E

      2,000,000 ขนาดฝายที่ได

ซอมแซม

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

44 เสริมคันคูอางเก็บน้ําหวยสมอทบ 

บานโนนหนามแทง หมู 7 ตําบล

ดินจี่ เชื่อมบานนาบอน ตําบลนา

บอน อําเภอคํามวง

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 

เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ปริมาณดินลูกรังเสริมไมนอย

กวา 4,725 ลูกบาศกเมตร เริ่ม

  16° 56' 42.22''     103° 

44' 54.71'' สิ้นสุด  16° 56' 

34.67''  103° 44' 54.75''

      2,450,000 ขนาดของคันคูที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอนามน
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั45 กอสรางฝายตามแบบ มข.2527 

ฝายลําหวยหลัวตอนบน

ตําบลหนองบัว – ตําบลหลัก

เหลี่ยม อําเภอนามน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผนังขางสูง 3.50  เมตร กวาง

 18.00  เมตร  พิกัด ละติจูด 

 16  ํ 57’  46.8” น ลองจิจูด 

103  ํ 83’  46.7 ”

740,000 740,000 740,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

46 กอสรางฝายตามแบบ มข.2527 

ฝายลําหวยมวงตอนบน ตําบล

หนองบัว – ตําบลหลักเหลี่ยม 

อําเภอนามน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผนังสูง 3.50  เมตร กวาง 

18.00  เมตร พิกัดละติจูด16  ํ

53’  15.6” น ลองจิจูด 103  ํ

 86’  0.57 ”  ตะวันออก

494,000 494,000 494,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

47 กอสรางฝายตามแบบมข.2527 

ฝายลําหวยโสกแสง ตําบลหนอง

บัว – ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ

นามน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผนังสูง 3.50  เมตร  กวาง 

18.00  เมตร พิกัด ละติจูด 

16  ํ 57’  86.8” น ลองจิจูด 

103  ํ 84’  95.2 ”  ตะวันออก

740,000 740,000 740,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

48 กอสรางฝายทดน้ําลําหวยแกง 

(ตอนกลาง) หมู 10 ตําบลยอดแกง

 อยูชวงระหวาง ตําบลยอดแกง 

บานยอดแกง หมู 2 - ตําบลสง

เปลือย อําเภอนามน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 20 เมตร สันฝายสูง 2 

เมตร พิกัดเริ่มตน 16 36 

14.28 - 103 43 47.34 

ตะวันออก

      2,000,000         2,000,000        2,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั49 กอสรางฝายน้ําลาด บานนามน หมู

 9 ตําบลนามน เชื่อมบานหลัก

เหลี่ยม ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ

นามน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผนังขางสูง 3.50  เมตร กวาง

 18.00  เมตร  

        500,000           500,000          500,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

50 กอสรางฝายน้ําลน หวยยาง

ตอนบน เขต ตําบลนาคู เขาทาง

เพิ่มสุขรีสอรท –  หมู 8   ตําบล

บอแกว อําเภอนาคู

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง

 3 เมตร กวาง 10 เมตร พิกัด

 16.7917911/104033073

1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

51 กอสรางฝายน้ําลน หวยจานจาก

บานบอแกว หมูที่ 1,12 บาน

หวานพัฒนา  หมูที่ 7 ตําบลบอ

แกว   – บานมวงนาดี หมูที่ 5 

ตําบลโนนนาจาน  อําเภอนาคู

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขนาดสันฝายสูง  2.00  เมตร 

 ผนังสูง 3.50  เมตร  กวาง  

20.00   เมตร ตามแบบ

มาตรฐานกอสรางฝายน้ําลน 

มข.2527 พิกัดที่  

16.791791/104.033.73

2,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

52 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ถนนสาย

หลังที่วาการอําเภอนาคู บานนาคู

 หมู 11  ตําบลนาค–ู บานชาด หมู

 13  ตําบลนาคู

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร ยาว 6.00 เมตร พิกัดที่ 

16.782314,104.043764

1,000,000 ขนาดทอที่ไดกอสราง  แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

อําเภอนาคู
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั53 กอสรางฝายน้ําลน หวยจระเข 

บานนาคู หมู 9  ตําบลนาคู  – 

บานหินลาด หมู 8 ตําบลนาคู 

ตําบลบอแกว  อําเภอนาคู

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง

 3 เมตร กวาง 10 เมตร พิกัด

ที่ 16.786176,104.012325

1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

54 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  ถนนสาย

ผาระแงง   บานชาดกลาง  หมู 13

 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู จังหวัด

กาฬสินธุ – บาน     โคกกลาง  

ตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  

จังหวัดสกลนคร  

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

 สูง 2.00  เมตร  กวาง  2  

เมตร  ยาว  6  เมตร พิกัด 

LAT 16.8358 LON 

104.0649

1,000,000 ขนาดทอที่ไดกอสราง  แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

 กองชาง

55 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยน้ําขุน 

บานหวานพัฒนา หมู 7 ตําบลบอ

แกว อําเภอนาคู – บานมวงนาดี 

หมู 5   ตําบลโนนนาจาน อําเภอ

นาคู

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขนาดสันฝายสูง 1.50  เมตร 

ผนังขางสูง 3  เมตร กวาง 13 

  เมตรจุดเริ่มตน 16° 46.791´

 น จุดสิ้นสุด 103° 58.030´ 

M.O

700,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

56 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ถนนสาย

ผาระแงง บานชาด หมู 13  ตําบล

นาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

 – บานโคกกลาง ตําบลจันทรเพ็ญ

 อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร  

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

สูง 2.00  เมตร กวาง 2.00  

เมตร ยาว 6.00  เมตร

1,000,000 ขนาดทอที่ไดกอสราง  แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอหวยผึ้ง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั57 ซอมแซมผนังกั้นน้ําแบบคันดิน

ลําพยังตอนบน  บานไคนุน หมูที่ 

12  ตําบลไคนุน  อําเภอหวยผึ้ง 

ถึงบานจอมทอง  ตําบลเหลาใหญ 

 อําเภอกุฉินารายณ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และพนังกั้นน้ําสามารถกัก

เก็บน้ําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สูง 2.00 เมตร ยาว 100 เมตร

 พิกัดจุดเริ่มตน N = 

16.612125 E = 

103.960326  สิ้นสุด N = 

16.612634 E =103.960783

      5,000,000         5,000,000        5,000,000 ขนาดพนังกั้นน้ําที่

ไดซอมแซม

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

58 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สาย

บานดานแต หมู 5 ตําบลดอนจาน

 อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ 

เชื่อมบานโพนเฒา ตําบลอัคคะคํา

 จังหวัดรอยเอ็ด

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ขนาด 1 ชอง ขนาดชอง 

2.10x2.10 เมตร ยาว 8.00 

เมตร  Lat 

16°24'24.73"N,Long 

103°42'30.71"E

515,000          จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

59 กอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527

 บานโนนกกโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบล

สะอาดไชยศรี เชื่อม  ตําบลดอน

จาน อําเภอดอนจาน

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

และฝายสามารถกักเก็บน้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 12.00 เมตร สันฝายสูง 

2.00 เมตร ผนังขางสูง 3.50 

เมตร Lat16°28'31.41" 

N,Long 103°45'33.20"E Lat 

16°28'34.20"N, Long 

103°45'32.53"E

804,000         ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

60 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยตับเตา

ตอนบน บานหนองแกนทราย หมู

 5 ตําบลหนองชาง เชื่อม บาน

หนองกุงกลาง ม.8 ตําบลสําราญ  

อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 

เมตร พิจัดจุดเริ่มตน N : 

1869660 E 347979

        500,000           500,000          500,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

อําเภอดอนจาน

อําเภอสามชัย
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั61 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยตับเตา

ตอนบน บานคอ หมู 1 ตําบล

หนองชางเชื่อมบานหนองกุงกลาง

 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00  เมตร สันฝายสูง 

 2.00  เมตร

        700,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

62 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ลําหวยงู

เหลื่อม – หวยคําขี้มด บานนาดูน 

หมู 6 ตําบลหนองชาง เชื่อมตอ 

ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  1.50  เมตร สูง  1.50  

เมตร

        1,000,000 จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง

63 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล.ลําหวย

แกงมดแดง บานดงตาว หมู 7  

ตําบลหนองชาง เชื่อมตอ ตําบล

สําราญ อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  12.00  เมตร สันฝาย

สูง  2.00  เมตร

       1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

64 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานทา

สะอาด บานโนนสมบูรณ  บานคํา

สรางเที่ยง  ตําบลคําสรางเที่ยง 

เชื่อมตําบลสําราญใต  อําเภอสาม

ชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

ขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 6

 เมตร 2  ชอง จํานวน 3  แหง

         300,000 จํานวนทอเหลี่ยม 

คสล.ที่ไดกอสราง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก 

 มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

กองชาง
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        5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั65 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยนาฮี

ตอนลาง บานคอ หมู 1 ตําบล

หนองชาง เชื่อมบานคําอุดม  

ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  12.00  เมตร สันฝาย

สูง  2.00  เมตร

       1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

66 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยตับเตา

ตอนลาง บานจาน หมู 2 ตําบล

หนองชาง เชื่อมบานคําอุดม  

ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00  เมตร สันฝายสูง 

 2.00  เมตร

        700,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

67 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล.ลํา

หวยบง บานหวยยางหมู 4 ตําบล

หนองชาง อําเภอสามชัย -บาน

หนองสระพัง ตําบลทุงคลอง 

อําเภอคํามวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  12.00  เมตร สันฝาย

สูง  2.00  เมตร

      1,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

68 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยตับเตา 

หนองแวงตอนลาง บานหนอง

แกนทราย หมู 5  ตําบลหนองชาง

 อําเภอสามชัย เชื่อมตอ บานโพน 

 ตําบลโพน อําเภอคํามวง

 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก  และ

มีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง  8.00  เมตร สันฝายสูง 

 2.00  เมตร

          700,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําและ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ําทําการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

ป 2560 รวมจํานวน 49 โครงการ 82,045,700

ป 2561 รวมจํานวน 39 โครงการ 52,563,500

ป 2562 รวมจํานวน 33 โครงการ 42,092,500



 5.3 บริหารจัดการภารกิจถายโอนฯ- 473

แบบ ผ01

        5.3 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางและซอมบํารุง ถนน 

สะพาน เครื่องหมายจราจร และ

ไฟฟาสองสวาง  ในเสนทางที่อยู

ในความรับผิดชอบของ อบจ.

กาฬสินธุ

เพื่อใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย

กอสรางและซอมบํารุง ถนน สะพาน 

เครื่องหมายจราจร และไฟฟาสองสวาง 

ถนนถายโอนในความดูแลของ อบจ.

กาฬสินธุ 84 สาย และ และอบจ.

ดําเนินการเอง 18 สาย รวมเปน 102 

สายทาง 505.254 กิโลเมตร (รายละเอียด

ปรากฎตามภาคผนวก 2)

40,000,000   40,000,000   40,000,000   จํานวนเสนทางที่

ไดดําเนินการ

กอสรางและซอม

บํารุง

ประชาชนไดมี

เสนทางสัญจรไปมา

ที่สะดวก, ปลอดภัย

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองชาง

ป 2560 รวมจํานวน 1 โครงการ 40,000,000

ป 2561 รวมจํานวน 1 โครงการ 40,000,000

ป 2562 รวมจํานวน 1 โครงการ 40,000,000

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

       - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั
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        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1  ตลาดสดนาซื้อสามตําบล 

เทศบาลตําบลนาจารย อําเภอ

เมือง   ตําบลนาจารย,  ตําบล 

ภูปอ,  ตําบลกลางหมื่น อําเภอ

เมือง

เพื่อใหมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

 กอสรางตลาดสด 1 แหง ขนาด

กวาง 8.00 เมตร ยาว 16 เมตร 

สูง 3.00 เมตร

     2,550,000  ประชาชนที่มา

คาขายและ

จับจายสินคา

ชุมชนมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

2  ตลาดสดนาซื้อตําบลหลุบ 3 

ชุมชน เทศบาลตําบลหลุบ 

ตําบลหวยโพธิ์ ตําบลเหนือ 

อําเภอเมือง

เพื่อใหมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

 กอสรางตลาดสด 1 แหง กวาง 

8.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 

3.00 เมตร

     2,000,000  ประชาชนที่มา

คาขายและ

จับจายสินคา

ชุมชนมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

3  สูบน้ําพลังงานไฟฟา บานบอน

เขียว หมูที่ 5,9,13 และบาน

คําปาหวาน หมูที่ 4,6,16 เชื่อม

ระหวางตําบลนาขาม ตําบล

แจนแลนและตําบลสามขา 

อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

 ขนาดเครื่องสูบน้ําหัวฉุดดวย

มอเตอรไฟฟา ขนาด 12 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง สามารถสูบน้ํา

ขึ้นมาไดประมาณ 0.25 ลูกบาศก

เมตร/วินาที

     5,000,000  . ปริมาตรน้ําที่ทํา

การสูบ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

อําเภอเมือง

อําเภอกุฉินารายณ

*หมายเหตุ ในชองปงบประมาณที่มีวงเล็บและงบประมาณ คือ โครงการที่ไดรับจัดสรรในป พ.ศ.2559



 ยุทธ 5.4  สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ -475

        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

4  ขุดเจาะบาดาล  บานสวนผึ้ง  

หมู  4 ตําบลเหลาไฮงาม 

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ เชื่อมกับตําบลโนน

ยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

 ขนาดบอเสนผาศูนยกลาง 6.00 

นิ้ว จํานวน 12 บอ

     3,000,000 จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

5 กอสรางแนวกันไฟ ภูโน ตําบล

ดงมูล , ตําบลนาตาลและ 

ตําบลโคกเครือ อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อปองกันไฟปา แนวกันไฟภูโน ขนาด 1.5 เมตร 

ยาว 20 กิโลเมตร

     3,000,000         3,000,000      3,000,000 จํานวนระยะทาง

ของแนวกันไฟ

มีการปองกันไฟปาอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

6 กอสรางแนวเขตปองกันการบุก

รุกปาโคกนางเอน ตําบลดงมูล -

 ตําบลโคกเครือ อําเภอหนอง

กุงศรี

เพื่อปองกันไฟปา แนวเขตปองกันไฟปา 1 แหง        500,000           500,000         500,000 จํานวนระยะทาง

ของแนวกันไฟ

มีการปองกันไฟปาอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 

ระหวางบานหนองปะโอ หมู6 

ตําบลกุดโดน ถึงบานปากุง   

ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 1,800 เมตร จุดเริ่มตน

 16.523154  ลองจิจูด 

103.243583 จุดสิ้นสุด

16.529804ลองจิจูด103.227768

 ตะวันออก

337,500 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ขยาย

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

อําเภอหนองกุงศรี

อําเภอหวยเม็ก
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        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 ขุดเจาะบาดาลเพื่อแกปญหา

ภัยแลง บานกุดทาลือ หมูที่ 12

 ตําบลหวยเม็ก - บานพิทักษ 

หมู 4 ตําบลหวยเม็ก อําเภอ

หวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เจาะบอบาดาล 1 แหง จุดเริ่มตน

 16.599371 จุดสิ้นสุด 

103.252562

       300,000           300,000         300,000 จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

9 ขุดเจาะบาดาลเพื่อแกปญหา

ภัยแลง บานเนินลาด หมูที่ 9 

ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก-

เขตเทศบาลตําบลคําเหมือด

แกว อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

เจาะบอบาดาล 1 แหง จุดเริ่มตน

 16.599371 จุดสิ้นสุด 

103.252562

       300,000           300,000         300,000 จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

10 กอสรางรองระบายน้ําบานหวย

มะทอ หมู 2 ตําบลหัวหิน ถึง

บานนาสีนวล หมูที่ 4 ตําบลบึง

นาเรียง อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหการระบายน้ําในเขต

ชุมชนมีความสะดวกไมมี

น้ําทวมขัง

กวาง 60 ซม. ยาว 2 กม. ลึก 60 

ซม.ละติจูด 16.3440 ลองจิจูด 

103.1858

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนในเขตชุมชน

ไมมีน้ําทวมขัง ทํา

ใหการระบายน้ํา

ออกมา

ประชาชนที่ใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก, 

ปลอดภัย ในการใช

เสนทางและปองกันน้ํา

ทวมขังในเขตชุมชน

11 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย  -

ตําบลเจาทา  อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทางยาว 7.5 กิโลเมตร 

จํานวน 190 ตนเสา  พิกัดเริ่ม 

โครงการ 16°15'4.16"น 

103°39'28.33" ตะวันออก สิ้นสุด

 16°14'45.20"น 103°38'35.52"

ตะวันออก

        2,200,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง
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        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

12 ปรับปรุงซอมแซมคลองพลัง

ไฟฟา บานโพนงาม หมูที่ 

1,8,10 ตําบลโพนงาม – บาน

นาเรียง หมูที่ 10 ตําบลสามัคคี

 อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ปรับปรุงซอมแซมคลองพลังไฟฟา

 พรอมงานวางทอเหล็กสงน้ําริม

ตลิ่ง ขนาด  O 300 เมตร หนา 6 

เมตร ยาว 8.00 เมตร และทอ

เหล็กสงน้ํารับแรงดัน ขนาด 300

 มเมตร หนา 6 มเมตร  ยาว 150

 เมตร จํานวน  1  แถว

 คาพิกัด  16  18’52.87”น.     

103  41’55.55”ออก     

     4,000,000         4,000,000      4,000,000  ปริมาตรน้ําที่สา

มาสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

13 กอสรางประปาบาดาลหมูบาน

ขนาดใหญ วัดศรีสมเด็จ  หมูที่ 

 13  ตําบลสมเด็จ  เชื่อมตอ

บานบอน  ตําบลลําหวยหลัว  

อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10 

ลูกบาศเมตร ถังน้ําขนาด 100 

ลบ.ม. หอถังสูง 30 ลบ.ม. พิกัด 

16.689482, 103.764540

     3,000,000         3,000,000      3,000,000 จํานวนบอ

บาดาลที่ขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

14 กอสรางประปาระบบทอ บาน

โคกสะอาด หมู 8 ตําบลโนน

แหลมทอง อําเภอสหัสขันธ  - 

บานบึง ตําบลหมูมน อําเภอ

สมเด็จ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ระยะทาง 1,200 เมตร 200,000       200,000          200,000        ระยะทางที่ขุด

เจาะบอบาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

อําเภอสมเด็จ

อําเภอสหัสขันธ
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        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สาย

บานคําดอกซอน หมู 7 ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ -  

ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 4,000 เมตร  เริ่มตน N

 16. 684460  E 103. 644522

จุดสิ้นสุด N 16. 706131E 103. 

670763

1,000,000     1,000,000        1,000,000     จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สาย

บานคําน้ําแซบ วัดปาหนอง

มันปลา หมู 6 ตําบลนามะเขือ 

 อําเภอสหัสขันธ – บานโนน

สวรรค ตําบลภูปอ อําเภอเมือง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง  5,000 เมตร  เริ่มตน 

N 16. 652811  E 103. 609265

จุดสิ้นสุด N 16. 629738E 103. 

607494

1,200,000     1,200,000        1,200,000     จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

17 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สาย

บานคําดอกซอน หมู 7 ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ  – 

บานโคกกลาง ตําบลหนองแวง

 อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 6,000 เมตร เริ่มตนN 

16. 688232  E 103. 650990

จุดสิ้นสุด N 16. 706747E 103. 

662226

1,800,000     1,800,000        1,800,000     จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สาย

บานดอนจันทร หมู 9 ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ – 

บานโนนชัย  ตําบลขมิ้น อําเภอ

เมือง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 8,000 เมตร  เริ่มตนN

 16. 685493  E 103. 630874

จุดสิ้นสุด N 16. 663221E 103. 

610330

     2,200,000         2,200,000      2,200,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

19 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สาย

บานนามะเขือ หมู 12 ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ – 

บานนาคูณ ตําบลสหัสขันธ 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 8,000 เมตร  เริ่มตนN

 16. 688647E 103. 625941

จุดสิ้นสุด N 16. 708639E 103. 

575728

2,200,000     2,200,000        2,200,000     จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

20 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบาน

ถ้ําปลา หมู 3 ตําบลสหัสขันธ -

  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส

ขันธ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ยาว 2,500  เมตร 200,000       200,000          200,000        จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

21 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานคํา

เชียงวัน ตําบลโนนแหลมทอง -

 บานนามะเขือ หมู 12 ตําบล

นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

 ยาว 4,000 เมตร เริ่มตน 

16.689855103.633089    

สิ้นสุด 16.730341   103.631748

200,000       200,000          200,000        จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

22 กอสรางแนวกันไฟรอบเขาภู

สิงห ตําบลโนนบุรี -          

ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ

เพื่อปองกันไฟปา กอสรางแนวกันไฟ 1 แหง 3,000,000     5,000,000        5,000,000     จํานวนระยะทาง

ของแนวกันไฟ

มีการปองกันไฟปาอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

23 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตรในเขตพื้น ที่คาบ

เกี่ยวกันระหวาง  ทต.โพน- 

อบต.โพน -  อบต.ทุงคลอง – 

ทต.คํามวง – อบต.หนองชาง  

 อําเภอคํามวง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ขุดบอบาดาลครอบคลุม พื้นที่เขต

 ทต.โพน อบต.โพน อบต.ทุง

คลอง ทต.คํามวง อบต.หนองชาง

 จํานวน 5 อปท.

     2,000,000         2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค

 -บริโภค และเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป

24 ขยายเขตไฟฟาจากบานนาบอน

 หมู 1 ตําบลนาบอน อําเภอ

คํามวง  เชื่อมตอ ตําบลดินจี่  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา 1 

เฟส หรือ 3 เฟส ระยะทาง  2.5 

 กิโลเมตร และติดตั้งมิเตอร  

N.16° 53° 517  E 103° 41° 814

       500,000           500,000         500,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

อําเภอคํามวง
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5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

25 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

โพนแพง หมู 10 ตําบลดินจี่ 

อําเภอคํามวง  เชื่อมตอ บาน

โนนคอ หมู 9 ตําบลนาทัน  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา 1 

เฟส หรือ 3 เฟส ระยะทาง  2.5 

 กิโลเมตร และติดตั้งมิเตอร  เริ่ม

 16° 57' 54.24''   103° 41' 

19.16''   สิ้นสุด  16° 58' 9.21''  

 103° 40' 46.41''

     1,000,000         1,000,000      1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

26 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบาน

หวยสมอทบ หมู 6 ตําบลดินจี่ 

อําเภอคํามวง เชื่อมตอ บานนา

บอน หมู 1 ตําบลนาบอน  

อําเภอคํามวง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา 1 

เฟส หรือ 3 เฟส ระยะทาง  

2,500  ลเมตร และติดตั้งมิเตอร

เริ่ม     16° 55' 8.69''  103° 43'

 12.76''   สิ้นสุด  16° 53' 

58.80''  103° 42' 24.30''

     1,000,000         1,000,000      1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

27 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบาน

หวยสมอทบ หมู 6 ตําบลดินจี่ 

อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

เชื่อมตอ บานโปงนกแซว ตําบล

 แซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา 1 

เฟส หรือ 3 เฟส ระยะทาง  

1,500 เมตร และติดตั้งมิเตอร 

เริ่ม  16° 55' 5.85''  103° 43' 

49.23''   สิ้นสุด  16° 54' 53.43''

  103° 44' 1.35''

       600,000           600,000         600,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

28 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสายบาน

หนองมวง หมูที่ 2 ตําบลเนิน

ยาง อําเภอคํามวง เชื่อมถึง 

บานมวงเหนือหมูที่ 9  ตําบล

โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

 ระยะทาง 1000 เมตร  

จุดเริ่มตนละติจูด 16.82118

จุดสิ้นสุดละติจูด 103.64453 

จุดเริ่มตนลองจิจูด 16.81858

จุดสิ้นสุดลองจิจูด 103.63605

       250,000           250,000         250,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง



 ยุทธ 5.4  สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ -481

        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด
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5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

29  ขยายเขตไฟฟาบานหนองมวง

 หมู 9 ตําบลเนินยาง - บานบะ

เอียด หมู 9 ตําบลนาบอน 

อําเภอคํามวง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

 ระยะทางยาว 400 เมตร        200,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

30 ระบบสงน้ําระบบทอจากอาง

หวา บานหัวนาคํา หมู 6 

ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง 

เชื่อมบานบัวสามัคคี หมู 6 

ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

วางทอซีเมนตสงน้ําดิบ ขนาดทอ

 Ø 4" ระยะทางยาว 7,000 เมตร

2,600,000  จํานวนระบบ

ทอที่ไดกอสราง

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

31 กอสรางคลองสงน้ําระบบทอ

จากอางเก็บน้ําหวยสมอทบ 

บานโนนหนามแทง หมูที่ 7 

ตําบลดินจี่ เชื่อม บานนาบอน 

ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอ คสล. พรอมทอขนาด 

0.50x1.00 เมตร ระบบเชื่อมตอ

แบบเหล็กล็อค ระยะทาง 1,400 

เมตร  เริ่ม     16° 56' 38.58'' 

103° 44' 57.11''    สิ้นสุด  16° 

54' 14.57''   103° 42' 49.03''

     2,000,000         2,000,000      2,000,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

32 กอสรางคลองสงน้ําระบบทอ

จากอางเก็บน้ําหวยสังกะ บาน

โพนแพง  หมูที่ 5 ตําบลดินจี่ 

เชื่อม บานโนนคอ หมูที่ 11 

ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอ คสล. พรอมทอขนาด 

0.50x1.00 เมตรระยะทาง 1,400

 เมตร เริ่ม     16° 57' 50.56''  

103° 43' 18.79''   สิ้นสุด  16° 

58' 15.58''   103° 40' 48.59''

     2,000,000         2,000,000      2,000,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

33 กอสรางคลองสงน้ําระบบทอ

จากอางเก็บน้ําหวยสังกะ  บาน

โพนแพงหมูที่ 5 ตําบลดินจี่ 

เชื่อม บานโนนคอ หมูที่ 11 

ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอ คสล. พรอมทอขนาด 

0.50x1.00 เมตร  ระยะทาง 

1,400 เมตร พิกัดเริ่มตนเริ่ม16° 

57' 50.56''  103° 43' 18.79''   

สิ้นสุด  16° 58' 15.58''   103° 

40' 48.59''

     2,000,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

34 กอสรางคลองสงน้ําระบบทอ

จากอางเก็บน้ําหวยสมอทบ 

บานโนนหนามแทง หมูที่ 7 

ตําบลดินจี่ เชื่อมบานนาบอน 

ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอ คสล.พรอมทอขนาด 

0.50x1.00 เมตร ระยะทาง 

1,400 เมตร  พิกัดเริ่มตน     16°

 56' 38.58'' 103° 44' 57.11'' 

สิ้นสุด  16° 54' 14.57''   103° 

42' 49.03''

     2,000,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

35 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

 บานบอแกว หมูที่ 1,12  

ตําบลบอแกว – บานสายนาคํา

 หมูที่ 9  ตําบลนาคู  อําเภอ

นาคู

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง  4,000  เมตร พิกัด

เริ่มตน 16.473325 E /

103.5913160 จุดสิ้นสุด 

16.461471E /104.05091

1,500,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

36 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 

 จากวัดถ้ําชาง บานหวาน หมูที่

 5  ตําบลบอแกว  –  บานนา

สีนวล  หมูที่ 3 ตําบลนาคู  

อําเภอนาคู

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

 ขนาดความยาว  7,000  เมตร 

พิกัดเริ่มตน 16.45869 E /

104.0009 จุดสิ้นสุด 16.46834E

 /103.57753

2,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

อําเภอนาคู
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

37 กอสรางขยายเขตไฟฟา สาย

บานชาด  หมู14 ตําบลนาคู  -

 บานหนองขามปอม  ตําบล

สายนาวัง  อําเภอนาคู    .

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัด

เริ่มตน 16.793078/104.048017

 จุดพิกัดสิ้นสุด 

16.790280/104.061129

1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

38 กอสรางขยายเขตไฟฟา สาย

สายหลังที่วาการ อําเภอนาคู  

หมู8  ตําบลนาคู  - บานดอน

แคน หมู 4  ตําบลบอแกว 

อําเภอนาคู

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัด

เริ่มตน 16.779615/104.031909

 จุดพิกัดสิ้นสุด 

16.792983/104.027619

1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

39 กอสรางขยายเขตไฟฟา  สาย

หลังที่วาการอําเภอนาคู/ขัวยาว

  หมู11 ตําบลนาคู  บางสวน  -

 บานจอมศรี ตําบลสายนาวัง  

อําเภอนาคู

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

รวมระยะทาง 2,000 เมตร พิกัด

เริ่มตน 16.778034/104.003263

 จุดพิกัดสิ้นสุด 

16.783112/104.048379

1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

40 กอสรางขยายเขตไฟฟา  สาย

หนองโพธิ์ หมู5  บานชาดเหนือ

  ตําบลนาคู    - บานดอนแคน

 หมู 4  ตําบลบอแกว อําเภอ

นาคู

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 2,000 เมตร   พิกัด

เริ่มตน 16.807491/104.047365

 จุดพิกัดสิ้นสุด 

16.823135/104.052179

1,000,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

อําเภอหวยผึ้ง



 ยุทธ 5.4  สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ -484

        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

41 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน

หนองแสง หมูที่ 14 เขต ทต.

หวยผึ้ง ถึง บานหนองแสง หมูที่

 14 อบต.นิคมหวยผึ้ง อําเภอ

หวยผึ้ง

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

จํานวน  15  ตน  จุดเริ่มตน N=

16.666476  E=103.916664  

จุดสิ้นสุด N=16.670257  N=

103.917817

750,000       750,000          750,000        จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

42 กอสรางตลาดสดชุมชน  

อําเภอฆองชัย

เพื่อใหมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

กอสรางตลาดสดชุมชน  1 แหง 

พิกัดเริ่ม ละติจูด 16'49.79"  

ลองจิจูด 103 27'25.99" สิ้นสุด 

ละติจูด 16'49.79"  ลองจิจูด 103

 27'25.99"

     2,000,000         2,000,000      2,000,000  ประชาชนที่มา

คาขายและ

จับจายสินคา

ชุมชนมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

43 ซอมแซมคลองสงน้ําบานทานา

จาน หมู 4 ตําบลคําสรางเที่ยง

เชื่อม บานกุดแห ตําบลสําราญ

ใต อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

กวาง 2.50 เมตร   ยาว  1,100 

เมตร

        2,334,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

44 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสายบาน

สามชัย หมู 4 ตําบลสําราญ – 

บานคําอุดม หมู 12 ตําบล

สําราญใต อําเภอสามชัย

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทาง 900   เมตร พิกัด

เริ่มตน16°51'51.93''  N  

103°31'31.88 ''   E พิกัดสิ้นสุด 

16°51' 43 .82 '' N  103°32' 01 

.26''  E

          360,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

อําเภอฆองชัย

อําเภอสามชัย
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        5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

45 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบาน

หนองสิม หมู 2 คุมพามีชัย -

บานหนองแซง หมู 5-9  ตําบล

สําราญ– บานดงตาว หมู7 

ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย

เพื่อใหเกษตรกรมีไฟฟา

เพื่อที่อยูอาศัย และพื้นที่

ทางการเกษตร

ระยะทางยาว 960  เมตร พิกัด

เริ่มตน 16° 53'26.58''  N  

103°30' 26.39''  E พิกัดสิ้นสุด 

16° 53'54 .53 ''  N  103°30' 47 

.38''  E

          396,000 จํานวนระยะทาง

ของระบบไฟฟา

แรงต่ําที่ไดติดตั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อที่

อยูอาศัยและการเกษตร

อยางทั่วถึง

46 วางทอระบายน้ําจากบอบําบัด

น้ําเสีย หมู 3 ลงหวยทราย จาก

เทศบาลตําบลรองคํา อําเภอ

รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ - 

ตําบลหนองตาไก จังหวัด

รอยเอ็ด

เพื่อใหการระบายน้ําในเขต

ชุมชนมีความสะดวกไมมี

น้ําทวมขัง

วางทอระบายน้ํายาว 250 เมตร 

พิกัด ละติจูด 16.2768 ลองจิจูด 

103.7496

3,500,000     พื้นที่ชุมชนไมมี

น้ําทวมขัง ทําให

การระบายน้ํา

ออกมา

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวก, ปลอดภัย 

ในการใชเสนทางและ

ปองกันน้ําทวมขังในเขต

ชุมชน

47 กอสรางคลองสงน้ําจากคลอง

กระยอม 2 บานกระยอม อบต.

เหลาออย-บานศรีเมือง ตําบล

สามัคคี อําเภอรองคํา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

คลองสงน้ําขนาดกวาง 1.50 เมตร

 ยาว 2,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร

5,000,000      พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

48 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู  

จากสี่แยกถนนรองคํา 4 หมู9-

ถนนขอนแกน-โพนทอง ตําบล

รองคํา-ตําบลสามัคคี อําเภอ

รองคํา

เพื่อใหการระบายน้ําในเขต

ชุมชนมีความสะดวกไมมี

น้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ยาว

 2,215 เมตร พิกัด ละติจูด 

16.2692 ลองจิจูด 103.7476

        8,000,000 พื้นที่ชุมชนไมมี

น้ําทวมขัง ทําให

การระบายน้ํา

ออกมา

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวก, ปลอดภัย 

ในการใชเสนทางและ

ปองกันน้ําทวมขังในเขต

ชุมชน

อําเภอรองคํา
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

49 กอสรางระบบสูบน้ําและระบบ

สงน้ําแบบทอการเกษตรดวย

พลังงานแสงอาทิตย ตําบล

สามัคคี เชื่อม ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย - 

ตําบลขามเปย อําเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

กอสรางระบบสูบน้ําและระบบสง

น้ําแบบทอการเกษตรดวย

พลังงานแสงอาทิตย  ถังเก็บน้ํา 

ฯลฯ พิกัด N 16.359798 E 

103.698776 และบานคําไผ หมู 

14 พิกัด N 16.351660 E 

103.708112

        6,979,218 ปริมาตรน้ําที่ทํา

การสูบ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

50 กอสรางคลองสงน้ําดาด

คอนกรีต ศูนยนาเรียง 2 ตําบล

สามัคคี อําเภอรองคํา -ตําบล

โพนงาม อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 500 

เมตร พิกัด 16.175004 

103.421057 ถึง 16.175697 

103.42518

     1,900,000  พื้นที่ที่ได

กอสรางคลองสง

น้ํา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภค และการเกษตร

อยางเพียงพอ

ป 2560 รวมจํานวน 42 โครงการ 71,287,500

ป 2561 รวมจํานวน 33 โครงการ 60,969,218

ป 2562 รวมจํานวน 27 โครงการ 41,200,000
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง



 ยุทธ 5.4  สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ -496

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

ักองชาง

กองชาง
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แบบ ผ01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

 6 การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

6.1  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรมประชุมสภา

 อบจ.กาฬสินธุ เปดโอกาสให

ประชาชนเขารวมรับฟงการ

ประชุมสภา

เพิ่มสงเสริมการบวนการ

สรางความโปรงใส ,เพิ่ม

ชองทางในการสงเสริม

ขาวสาร , เพื่อใหประชาชน

มีการตรวจสอบการบริหาร

จัดการของผูบริหารฯ

ผูนําชุมชน/นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.กาฬสินธุ 12 โรงเรียน/

ตัวแทนกลุมองคกร หนวยงานที่มี

ความประสงคเขารับฟงการประชุม

สภาฯ จํานวน  1,000 คน

200,000        จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีสวนรวมและ

สรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของฝาย

บริหารและฝายนิติบัญญัติ

กองกิจการ

สภา ฯ

2 โครงการ "รูรักษ สามัคคี 

เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถี

ประชาธิปไตย"

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย และเพื่อให

เยาวชนตระหนักในสิทธิ

เสรีภาพของตนตาม

รัฐธรรมนูญ

จํานวนเยาวชนที่มีความสนใจใน

โครงการและแกนนําเยาวชน

ภายในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน  

300  คน

300,000        300,000        300,000        จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เยาวชนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เยาวชน

เกิดความตระหนักในสิทธิ

เสรีภาพของตนตาม

รัฐธรรมนูญ รูจักใชสิทธิ

และปกปองสิทธิของตน

กองกิจการ

สภา

3 โครงการอบรมเสริมสราง

ประชาธิปไตย ในชุมชนเพื่อการ

พัฒนาที่พัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อใหตัวแทนชุมชนหรือ

หมูบานประชาชนทั่วไป มี

ความรู ความเขาใจ ในการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

ตัวแทนชุมชน / หมูบาน         300,000         300,000         300,000 - จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรมครบ

ตามจํานวนที่

กําหนดไว

ตัวแทนชุมชนหรือ

หมูบานมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

กองกิจการ

สภา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



ยุทธ 6.1  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการฯ - 488

 6 การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

6.1  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 โครงการสภา อบจ. สัมพันธ 

สรางสรรคประชาธิปไตย

เพื่อใหคณะผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่นผูนํา

ทองถิ่นและประชาชน

ผูเขารวมโครงการมีแนวคิด

และทัศนคติที่ดีตอการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

กํานัน/ผูใหญบาน ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําทองถิ่น

และประชาชนในพื้นที่ที่ดําเนิน

โครงการ จํานวน  300 คน

        500,000         500,000         500,000 จํานวนผูเขา

รวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการมี

แนวคิดและทัศนคติที่ดี

ตอการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข

กองกิจการ

สภา

5 โครงการสงเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยสูการเลือกตั้ง

ทองถิ่นที่ยั่งยืน

สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย /สราง

ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงาม

ในการอยูรวมกับอยาง

สมานฉันท เนนการมีสวน

รวม

ผูเขารวมกิจกรรมประชาชนในพื้นที่

 ทุกอําเภอ จํานวน 5,400 คน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี

ระหวางคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจํา

จังหวัดและ อปท.

กองกิจการ

สภา

6 โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

สงเสริม และพัฒนา

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

สังกัด

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 12 โรง 100,000  จํานวน

โรงเรียนที่เขา

รวมโครงการ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

มีความรูความเขาใจใน

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและมีสวน

รวมในการแสดงออกทาง

ประชาธิปไตย

กอง

การศึกษาฯ
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 6 การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

6.1  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 โครงการอบรมสัมมนาการบูร

ณาการ การปองกัน 

ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ 2560

เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ ใหมีความโปรงใส 

มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ

ราชการ และเพื่อปองกัน

การทุจริตมิชอบ มีจิตสํานึก

ที่ดีตอการใหบริการ

ขาราชการ จํานวน 144 คน /

ลูกจางประจํา 26 คน/พนักงานจาง

ตามภารกิจ 48 คน                 

รวม 218 คน

          60,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

เจาหนาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ มี

แนวทางในการปฏิบัติงาน

และมีจิตสํานึกที่ดีตอการ

ใหบริการประชาชน มี

การทํางานที่โปรงใส มี

คุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด

8 โครงการรวมพลังรณรงค

ตอตานคอรรัปชั่น

เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคม

ไดตระหนักและเขาใจถึง

ผลรายของการคอรรัปชั่น

ประชาชนกลุมเปาหมายในจังหวัด

กาฬสินธุ  จํานวน 1,000 คน

          30,000           30,000           30,000  จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

ทุกภาคสวนไดรวมแสดง

พลังรณรงคตอตาน

คอรรัปชั่น

หอการคา

จังหวัด

กาฬสินธุ

9 โครงการเลือกตั้ง/สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จํานวน 1 ครั้ง

          50,000           50,000           50,000  จํานวนครั้งใน

การจัดการ

เลือกตั้ง

การจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว

กองกิจการ

สภาฯ

ป 2560  รวมจํานวน 9 โครงการ 3,540,000

ป 2561  รวมจํานวน 6 โครงการ 3,180,000

ป 2562  รวมจํานวน 6 โครงการ 3,180,000



บช.สรุปขออุดหนุน. - 490

บัญชีสรุปโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

โครงการของ อปท. (เทศบาล อบต)



บช.ขออุดหนุน. - 491

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 5 72,950,000     4 94,000,000   3 44,000,000   12 210,950,000      

รวม 5 72,950,000    4 94,000,000  3 44,000,000   12 210,950,000     

3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ 23 264,455,605   9 146,601,605  10 161,601,605  42 572,658,815      

5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําฯ 16 183,072,000   15 176,072,000  21 247,834,726  52 606,978,726      

5.3 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ 22 366,042,000   17 129,080,000  14 100,580,000  595,702,000      

รวม 61 813,569,605  41 451,753,605 45 510,016,331 94         1,775,339,541  

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน

กิจการบานเมืองที่ดี

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวมทั้งสิ้น 66       886,519,605  45       545,753,605 48       554,016,331 106       1,986,289,541  

บัญชีสรุปโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

โครงการของ อปท. (เทศบาล อบต)

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

 งบประมาณ
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     2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

เกาะมหาราช อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเปน

แหลงทองเที่ยวของคนในทองถิ่น

 และจังหวัด

มีพื้นที่ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว

 150 เมตร พรอมสิ่งอํานวย

ประโยชนระบบสาธารณูปโภค

  19,000,000     19,000,000   19,000,000 ขนาดพื้นที่ที่ได

ปรับปรุงภูมิทัศน

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว “บึงบัว

แดงแกงพฤๅชัย”บานบึง หมูที่ 6

 เชื่อมบานโนนแหลมทอง หมูที่ 

9 ตําบลโนนแหลมทอง 

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเปน

แหลงทองเที่ยวของคนในทองถิ่น

 และจังหวัด

ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมกอสราง

อาคารอํานวยการ  หองน้ํา 

และอาคารตางๆ

  20,000,000     20,000,000   20,000,000 60,000,000      มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษธรรมชาติ อางเก็บน้ํา

หนองหมาจอก ชวงที่ 1 

เทศบาลตําบลยางตลาด

เพื่อใหเปนศูนยรวมการ

ทองเที่ยวและกีฬาในระดับชุมชน

 จังหวัด และภาค อีกทั้งสงเสริม

ธุรกิจการทองเที่ยว

กอสรางถนนลาดยาว ลานจอด

รถ และลานออกกําลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน ฯลฯ

14,950,000  จํานวน

นักทองเที่ยวชาว

ไทย และ

ตางประเทศที่มา

ทองเที่ยว

มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

4 ปรับปรุงภูมิทัศน 4 แยกยาง

ตลาด ตําบลยางตลาด อําเภอ

ยางตลาด

เพื่อใหมีทัศนียภาพที่ดี และเปน

การประชาสัมพันธตางๆของ

อําเภอ และจังหวัด

ติดตั้งปาย LED ซุมเฉลิมประ

เกียรติประตูสูอินโดจีน พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน พิกัด N 

16.3818/E103.3622

14,000,000  มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติของจังหวัด 

และมีนักทองเที่ยวเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีไทยอีสาน

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั
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     2.3 สงเสริมการทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั5 กอสรางอนุสรณสถานขบวนการ

เสรีไทยและการทองเที่ยวรวม 

อําเภอนาคู

เพื่อกอสรางอนุสรณสาน

ขบวนการเสรีไทยใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของคนในทองถิ่น และ

จังหวัด

พื้นที่ทั้งหมด 27 ไร พิกัด 

16.774076/10402918

50,000,000 50,000,000 มีอนุสรสถานที่เปน

แหลงทองเที่ยวของ

จังหวัด และมี

นักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

6 จัดตั้งอนุสรณพิพิธภัณฑฆอง

ใหญ (เมืองฆองชัย ) อําเภอฆอง

ชัย

เพื่อเปนอนุสรณพิพิธภัณฑใน

อําเภอฆองชัย เปนแหลง

ทองเที่ยวของชุมชน และพื้นที่

ใกลเคียง

กอสรางพิพิธภัณฑฆองใหญ 

จํานวน 1 หลัง ละติจูด  16�  15 

'  49.79"   ลองติจูด 103� 27 ' 

25.99"  ละติจูด  16�  15 '  

49.79" ลองติจูด 103� 27 ' 

25.99"

    5,000,000       5,000,000     5,000,000  จํานวนอนุสรณ

ที่กอสราง

มีอนุสรสถานที่เปน

แหลงทองเที่ยวของ

จังหวัด และมี

นักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทองเที่ยว

ป 2560 รวมจํานวน 5 โครงการ 72,950,000

ป 2561 รวมจํานวน 4 โครงการ 94,000,000

ป 2562 รวมจํานวน 3 โครงการ 44,000,000
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       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

สายปลัดโปรง หมูที่ 3,11,14 

จากบานหนองขาม หมูที่ 3 

เชื่อมตอ บานดงบอ ตําบลดอน

สมบูรณ อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

6,340 เมตร หนา 0.04 เมตร ผิว

จราจรไมนอยกวา 31,700.00 

ตารางเมตร พิกัด Lot : 16.42743 

 Lon : 103.39776

31,804,000   31,804,000    31,804,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

2 ลงลูกรังบดอัดแนนบานแจนแลน

 หมูที่ 1 บอทิ้งขยะ ไปเชื่อม 

บานหนองฟาเลื่อน หมูที่ 5 

ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

5,000 เมตร         E 39200  N 

1830500

2,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

3 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน

 ถนนประชาอุทิศ  3  บานโตน  

หมูที่ 16  ตําบลหลุบ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรหนา  

0.15  เมตร  ระยะทาง 700.00 

เมตร ไหลทาง ลูกรังเฉลี่ยขางละ  

0.20  เมตร  พิกัดเริ่มตน 

16.4177,103.5376 พิกัดสิ้นสุด 

16.4133,103.5339

1,720,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

       - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั
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       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั4 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

โครงการที่ 1,2 จากบานดอนยา

นาง ตําบลดอนสมบูรณ เชื่อมตอ

 บานเชียงสา ตําบลบัวบาน  

อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

โครงการที่ 1  ผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 2,333.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 

11,665.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 3,935,510 บาท -

โครงการที่ 2 ผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว  972.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 

4,860.00 ตารางเมตร งบประมาณ

  7,693,695 บาท พิกัด Lot : 

16.4322  Lon : 103.4509

11,629,205   11,629,205    11,629,205   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

5 กอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน 

 บานกุดออ  หมูที่ 2  ตําบลหลุบ 

 อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ตอนที่ 1  ซอยหนูทิพย  ผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร  หนา  0.15  

เมตร  ระยะทาง  385.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ  0.20 

เมตร  ตอนที่ 2  ซอยรวมใจพัฒนา 

 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา  

0.15  เมตร  ระยะทาง 450.00 

เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ย ขางละ 

0.20  เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.4164,103.5031 พิกัดสิ้นสุด 

16.4158,103.4989

1,630,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง



ขออุดหนุน 5.1 (ถนน) - 496

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั6 ซอมสรางผิวทางลาดยางแบบ 

ASPHALTIC  ConCRETE  ถนน

บานโนนสวาง  หมูที่ 12  บาน

หนองคอนชัย หมูที่ 10  สายวัด

สวางอัมพวัน - หนองคอนชัย  

ตําบลหลุบ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ตอนที่ 1  ผิวจราจรกวาง 4.90  

เมตร ระยะทาง 1.380  กิโลเมตร  

ตอนที่ 2  ผิวจราจรกวาง 3.90  

เมตร ระยะทาง  0.180  กิโลเมตร 

ระยะทางทั้งหมด  1.560  

กิโลเมตร  พิกัดเริ่มตน 

16.3981,103.5242 พิกัดสิ้นสุด 

16.3898,103.5149

2,732,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

7 ซอมสรางผิวทางลาดยางแบบ 

ASPHALTIC  ConCRETE  จาก

ศาลากลางบานดอนสนวน  หมูที่

 9-คลองชลประทาน 1L-RMC 

บานดอนสนวน  ตําบลหลุบ  

อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจร  กวาง 4.90 เมตร 

ระยะทาง 560  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,744  ตารางเมตร 

ดเริ่มตน 16.3724,103.5202 พิกัด

สิ้นสุด 16.3750,103.5162

1,000,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

8 กอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน

สายดอนพัฒนา บานสุขสวัสดิ์ 

หมูที่  14  ตําบลหลุบ  อําเภอ

เมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  ระยะทาง 525.00 

เมตร   พิกัดเริ่มตน 

16.4122,103.4886  พิกัดสิ้นสุด 

16.4188,103.4844

1,270,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง



ขออุดหนุน 5.1 (ถนน) - 497

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั9 กอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน 

 บานสุขสวัสดิ์  หมูที่ 14  ตําบล

หลุบ  อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

สายที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ระยะทาง  120.00 เมตร ไหลทาง

ลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.10 เมตร สายที่

 2  ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร 

หนา  0.15 เมตร ระยะทาง  

340.00  เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ย

ขางละ 0.20  เมตร   สายที่ 3  

เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC  

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  หนา  

0.15  เมตร ระยะทาง 1,800.00 

เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ  

0.10  เมตร พิกัดเริ่มตน 

16.4083,103.4974 พิกัดสิ้นสุด 

16.3940,103.4928

6,700,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

10 กอสรางถนนลาดยาง  สายบาน

ดงบอ หมูที่  10  ตําบลยางตลาด

  เชื่อมบานหนองขาม  หมูที่  3 

 ตําบลคลองขาม  อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 

 4,200  เมตร  พิกัดโครงการ รN 

16.4063/E 103.3818

   14,700,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง



ขออุดหนุน 5.1 (ถนน) - 498

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั11 กอสรางถนน คสล. สายบาน

หนองกุง หมู 13 ตําบลหัวงัว – 

ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยาง

ตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

   15,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

12 กอสรางผิวทางลาดยางแบบแอส

ฟลทติกคอนกรีต  ถนนสายใหม

หมูบานดอนเจาปู หมูที่ 13  

ตําบลหลุบ อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ระยะทางทั้งหมด 1.060  กิโลเมตร

  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,022.00 

 ตารางเมตร

1,477,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

13 ซอมแซมถนนลาดยางจากบาน

หมูมน หมูที่ 2 ตําบลหมูมน

เชื่อมบานอู หมูที่ 3 ตําบลมหา

ไชย อําเภอสมเด็จ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

5,800 เมตร พิกัดเริ่มตน N 

16.7710 E 103.7001 สิ้นสุด N 

16.7964 E 103.7391

20,000,000   20,000,000    20,000,000   ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

14 กอสรางถนน คสล. บานเหลาไฮ

งาม ตําบลเหลาไฮงาม - บาน

นอยเจริญ  ตําบลจุมจัง อําเภอ

กุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

3,000 เมตร พื้นที่ 15,000 ตาราง

เมตร จุดเริ่มตน LAT 16.472963  

 Long  104.14479

สิ้นสุด  LAT 16.452282   Long  

104.118934

9,225,000     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง



ขออุดหนุน 5.1 (ถนน) - 499

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ (กอสราง/ซอมแซมถนน)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั15 กอสรางถนน คสล. สายบานโนน

ศิลา หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงศรี-

บานหนองบัวแดง หมูที่ 2  

ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุง

ศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจาจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

5,300 เมตร คาพิกัด จุละติจูด 48

 Q 0317269 ลองติจูด 1841410 

 ละติจูด 48 Q 0312755 ลองติจูด

 1843018

   18,478,000     18,478,000    18,478,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

16 กอสรางถนนลาดยาง หมู 8 

ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉิ

นารายณ ไปตําบลภูแลนชาง  

อําเภอนาคู

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

7,000 เมตร พิกัด 480/0393844 

UTM /1838295  480/0391862 

UTM /1843206

17,000,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

17 กอสรางถนนลาดยางสายบาน

หนองแข  หมู  2  สายหนองคํา

รวงคุ  บานโคกกลาง  หมู 6 

ตําบลดงมูลเชื่อมเขตตําบลหนอง

หิน อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  ยาว  

6,000  เมตร หนา  0.04  เมตร  

พิกัดเริ่ม 325222 1855565     

พิกัดสิ้นสุด 317652 1859247     

   20,160,000     20,160,000    20,160,000 ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

18 กอสรางถนนลาดยางสายบานคํา

เม็ก หมูที่ 7,13 ตําบลแซงบาดาล

 อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ถึง บานนาบอน   หมูที่ 11 

ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตร

ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 

3,300 เมตร ไหลทางขางละ 1 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.7947 E 

103.7276 จุดสิ้นสุด N 16.843362

 E 103.698508

9,530,400     9,530,400      9,530,400     ระยะทางยาว

ของถนนที่ได

กอสราง/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก มีเสนทางขนถาย

ผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

กรม

สงเสริมฯ/

กรมทาง

หลวง

ป 2560 รวมจํานวน 17 โครงการ 171,055,605

ป 2561 รวมจํานวน 6 โครงการ 111,601,605

ป 2562 รวมจํานวน 7 โครงการ 126,601,605



ขออุดหนุน 5.1 (สะพาน) - 500

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางสะพานเพื่อการเกษตร 

ขามลําหวยใหญ บานหวยเตย

กลาง หมูที่ 5 ตําบลเวอ เชื่อมกับ

บานนากุง หมู 8 ตําบลเขาพระ

นอน อําเภอยางตลาด

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 

และมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร 

พิกัด  N = 1634031  E = 

10322231

  10,000,000     10,000,000   10,000,000 ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

2 กอสรางสะพานเพื่อการเกษตร

บานหนองเสือ หมูที่ 1 ตําบลเวอ 

อําเภอยางตลาด เชื่อมกับบานทา

วัด หมู 5 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 

และมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร 

พิกัด  N = 1633223  E = 

10320747

  10,000,000     10,000,000   10,000,000 ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

3 กอสรางสะพานขามหวยจุมจัง 

บานเหลาไฮงาม  ม.9 ต.เหลาไฮ

งาม ไป ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉิ

นารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 

และมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

 กวาง 6.00 เมตร  ยาว  120 

เมตรจุดพิกัดเริ่มตนN16.485915

 E104.142957 สิ้นสุด

N16.486824 E104.144645

35,000,000  ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง



ขออุดหนุน 5.1 (สะพาน) - 501

       5.1 พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ( กอสรางสะพาน )

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4  กอสรางสะพาน คสล. ขามหวย

จุมจัง เชื่อม ตําบลเหลาไฮงาม – 

ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 

และมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

 กวาง 8.00  เมตร ยาว  30  

เมตร จุดพิกัดเริ่มตน

N16.485915 E104.142957 

สิ้นสุดN16.486824 

E104.144645

    8,400,000 ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

5 กอสรางสะพานขามเขื่อนบาน

หนองโน หมูที่ 7บานยางเนียม 

หมูที่ 3ตําบลบึงนาเรียง

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 

และมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีขึ้น

 กวาง ๙.00 เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร(ตามแบบมาตรฐานของกรม

โยธา,กรมทางหลวงชนบท 

จุดเริ่มตน ละติจูด16.361 ลองติ

จูด 103.1918จุดสิ้นสุด ละติจูด

16.3616 ลองติจูด 103.190

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

6 กอสรางสะพานขามลําน้ําปาวบาน

ธนบุรี หมูที่ 5,12 ตําบลโพนงาม  

ขามตําบลหลักเมือง อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว และมีเสนทางขน

ถายผลผลิตทางการเกษตรดี

ขึ้น

 กอสรางสะพาน 1 แหง คาพิกัด 

 16  18’52.90”น.     103  

38’3.11”ออก               

  15,000,000 ความยาว

สะพานที่

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก มีเสนทาง

ขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีขึ้น

กรมสงเสริม

ฯ/กรมทาง

หลวง

ป 2560 รวมจํานวน 6 โครงการ 93,400,000

ป 2561 รวมจํานวน 3 โครงการ 35,000,000

ป 2562 รวมจํานวน 3 โครงการ 35,000,000



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 502

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 ขุดลอกหนองพลสีแดง  บานหวย

เตยคํา หมูที่ 6 ตําบลเวอ อําเภอ

ยางตลาด เชื่อมกับ บานทาวัด หมู 

5 ตําโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 300 เมตร ยาว 1,000 

เมตร ลึก 3 เมตร

20,000,000   20,000,000     20,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

2 ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน

หนองหมากจับบานดงเค็ง ม.4,12 

บานดอนยานาง ม. 7 ตําบลดอน

สมบูรณ เชื่อมตอ ตําบลบัวบาน 

อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 200 เมตร ยาว 500 

เมตร ลึก 3 เมตร

10,420,000   10,420,000     10,420,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

3 ขุดลอกลําน้ําดอกไม ตําบลหัวงัว - 

ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 30.00 เมตร. ลึก 2.00 

เมตร  ยาว 6,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

4 ขุดลอกหนองหินเพื่อใชอุปโภค

บริโภค ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 200 เมตร ยาว 500 

เมตร ลึก 3 เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 503

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
5  ขุดลอกหนองนกกระชุม เพื่อ

การเกษตร   ตําบลเหลาใหญ สาย

หมู 8 ระหวางตําบลเหลาใหญ 

อําเภอกุฉินารายณ  – ตําบลภูแลน

ชาง อําเภอนาคู

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

 กวาง 3.5 เมตร ยาว  9  

เมตร สูง  2.5 เมตร พิกัด 

480/0392611 UTM 

/18432248

    10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

6  ขุดลอกลําพะยัง ตําบลเหลาใหญ 

หมู 3,8,11,12 อําเภอกุฉินารายณ -

 ตําบลไคนุน  อําเภอหวยผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

 กวาง  10  เมตร  ลึก 6 เมตร

  ยาว  8   กม.  จุดเริ่มตน 

480/0390480 UTM /

1837830           จุดสิ้นสุด 

480/0389769 UTM 

/1834364

    10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

7 ขุดลอกและกอสรางฝายทดน้ํามี

ประตูปดเปดน้ํา  อางเก็บน้ําหวย

หินลาด  บานหนองหิน หมูที่ 4  

หมูที่  6   เขตตําบลหนองหิน  เขต

เทศบาลตําบลหนองหิน  องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหิน 

เทศบาลตําบลดงมูล อําเภอหนอง

กุงศรี  และเทศบาลตําบลนาตาล 

เทศบาลตําบลดงสมบูรณ  อําเภอ

ทาคันโท

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 800  เมตร  ยาว  1,200

  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2  เมตร

   20,000,000      20,000,000     20,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

8 ขุดลอกและกอสรางฝายทดน้ํา 

หนองคํารวงคุ  บานหนองแข หมูที่

 2 เขตตําบลดงมูล เขตเทศบาล

ตําบลหนองหิน  และเทศบาล

ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 200  เมตร  ยาว  250  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  2  เมตร

   12,000,000      12,000,000     12,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 504

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
9 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองเตา  

หมูที่  2,7,8  ตําบลศรีสมเด็จ  

อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

16,000 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย 

คาพิกัด 16.749071, 

103.725078

     1,500,000        1,500,000      1,500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

10 ขุดลอกหนองดินจี่ หมูที่ 4, 10 

ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

จํานวน 10 ไร พิกัด N 

16.65042 E 103.7936

     5,000,000        5,000,000      5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

11 ขุดลอกลําหวยยาง บานคําดอก

ซอนหมู 7 ตําบลนามะเขือ –บานคํา

เชียงวัน ตําบลโนนแหลมทอง  

อําเภอสหัสขันธ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ยาว  10 กิโลเมตร  ลึกเฉลี่ย  

2.00 เมตร เริ่มตนN 16. 

684633E 103. 644444

จุดสิ้นสุด N 16. 727654E 

103. 638263

12,000,000   ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

12 ขุดลอกหนองสาธารณะเลิงไกโอก

บานโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง

 อําเภอฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ขุดลอกพื้นที่ 100 ไร

Latitude  103.506251  N  ,

Longtitude  16.32828  E

   30,000,000      30,000,000     30,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

13 ขุดลอกกุดไสจอ บานโนนชัย หมูที่

1  ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 48 เมตร ยาว 130

เมตร  ลึก 3  เมตร ละติจูด

16�  15 '  34.38" ลองติจูด

103� 24 ' 50.05"

     2,000,000        2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

14 ขุดลอกหนองบัว บานหนองบัว หมู

ที่ 11 . ตําบลโคกสะอาด อําเภอ

ฆองชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 48  เมตร . ยาว 130

เมตร ลึก 3  เมตร รุง

16.295588 แวง  103.457044

     2,000,000        2,000,000      2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 505

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
15 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

หลวง หมูที่ 6 ตําบลกุดจิก อําเภอ

ทาคันโท  เชื่อมตอกับ ตําบลจําป 

อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 200 เมตร ยาว 250

เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  

ปริมาตรดินขุด 150,000 

ลูกบาศกเมตรจุดเริ่มตน

N:103.224933,E16.951255

   10,152,000      10,152,000     10,152,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

16 ขุดลอกหนองคําไผ หมู6 ตําบล

สามัคคี เชื่อม เทศบาลตําบลรองคํา

  อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 50 เมตร ยาว 870 เมตร

 ลึก 6 เมตร  พิกัด จุด N 

16.366161   E 103.708267

10,703,370 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

17 ขุดลอกและลงหินเรียงทําทอ

เหลี่ยมบล็อกคอนเวิรส 

สวนสาธารณะหนองยาง ดอนปูตา 

หมูที่ 10 ตําบลรองคํา อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ยาว 18 เมตร กวาง 3 เมตร 

สูง 3 เทมตร พรอมงาน

กําแพงปากทอเหลี่ยม   พิกัด 

ละติจูด 16.2627 ลองติจูด 

103.7491

16,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

18 พัฒนาปรับปรุงการจัดการน้ําทั้ง

ระบบหนองไห หมู13 ตําบลสามัคคี

  (ขุดลอก,กอสรางระบบ

ชลประทาน(ทอขนาดเล็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ขุดลอกและกอสรางระบบ

ชลประทานทอขนาดเล็ก 

ขนาดกวาง 182.50 ยาว 

658.50 ลึก 6 เมตร พิกัด N 

16.359798 E 103.698776

36,059,356 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

19 ขุดลอกและขุดขยายหนองฮาง หมู

5,13 ตําบลสามัคคี  เชื่อมเขต 

เทศบาลตําบลรองคํา อําเภอรองคํา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง 200 เมตร ยาว 711 

เมตร ลึก 6 เมตร ปริมาณดิน

ขุด 78,000 คิว พิกัด จุด N 

16.343472 E 103.728822

     15,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 506

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
20 ขุดลอกหนองดูนพรอมปรับปรุงภูมิ

ทัศน บานหนองบัว หมู.9,14 ตําบล

เจาทา เชื่อมถึง บานหัวแฮด หมู.9 

ตําบลธัญญา

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ประมาณ 400  ไร  พิกัด 

16.1247-103.3455

   25,000,000      25,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

21 ขุดลอกหนองเบ็ญบานโพนงาม หมู

ที่ 1,8,10 ตําบลโพนงาม – บาน

โคกลาม หมูที่ 16 ตําบลดงลิง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

จํานวนพื้นที่ประมาณ 40 ไร 

คาพิกัด  16  17’12.81”น.    

 103  40’43.43”ออก         

  

    10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

22 ขุดลอกขยายรอบหนองเริงหัวเรือ 

บานนามล  หมูที่ 2   ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย    

เกษตรสามารถใชน้ํารวมกัน คือ 

เกษตรบานแกเปะ  เทศบาลตําบล

เชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ อําเภอ

เมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง  25.00 เมตร  ยาว 

1,400 เมตร  ลึกโดยเฉลี่ย 3 

เมตร  คิดเปนปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา  105,000  

ลูกบาศกเมตร พิกัดโครงการ  

  N 16.2156, E 103.3840    

  

    10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

23 ขุดลอกหนองอีเลิงโคกดงหวาย  

บานหนองอีกุม หมู 7 ตําบลโคก

สมบูรณ  อําเภอกมลาไสย   - บาน

แกเปะ  เทศบาลตําบลเชียงเครือ  

ตําบล เชียงเครือ  อําเภอเมือง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กวาง  92.00  เมตร  ยาว 150

  เมตร  คิดโดยเฉลี่ย  3 เมตร

 ปริมาณดินขุดไมนอยกวา  

42,750  ลูกบาศกเมตร  พิกัด

โครงการ    N 16.2131, E 

103.3840      

     9,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีน้ําเพื่อ

อุปโภค -บริโภค และ

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

ป 2560 รวมจํานวน 14 โครงการ 168,072,000

ป 2561 รวมจํานวน 14 โครงการ 171,072,000



ขออุดหนุน 5.2 (ขุดลอก)- 507

       5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (ขุดลอกแหลงน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ป 2562 รวมจํานวน 20 โครงการ 242,834,726



ขออุดหนุน 5.2 (ฝาย/ทอเหลี่ยม/พนัง)-  508

     5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค (กอสรางฝาย ทอเหลี่ยม พนังกั้นน้ํา)

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยชาง 

หมูที่ 7 ประชากรในเขตบานหวย

แดง-บานนาไคร  ตําบลกุดหวา 

อําเภอกุฉินารายณ  และบาน

เหลาไฮงาม ตําบลเหลาไฮงาม

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอและ

ฝายสามารถกักเก็บน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 30 เมตร  สันฝายสูง  3.00 

 เมตร จุดพิกัดที่ 48Q  0416063

 UTM   1823387

10,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาดแคลน

น้ําและประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

2 กอสรางฝายน้ําลนหมูที่ 1 – 10 

ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ

 เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางเพียงพอและ

ฝายสามารถกักเก็บน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพ

ฝายกวาง 12 เมตร สันฝายสูง 

1.50 เมตร ผนังสูง 3 เมตร พิกัด

 N 16.72843 E 103.7985

     5,000,000      5,000,000      5,000,000 ขนาดฝายที่ได

กอสราง

 แกไขปญหาขาดแคลน

น้ําและประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

ป 2560 รวมจํานวน 2 โครงการ 15,000,000

ป 2561 รวมจํานวน 1 โครงการ 5,000,000

ป 2562 รวมจํานวน 1 โครงการ 5,000,000

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั
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      5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

1 กอสรางคลองสงน้ําดวยระบบทอ

จากคลองไสไกถึงหนองพลสีแดง 

บานหวยเตยคํา  หมูที่ 6 ตําบลเวอ

 อําเภอยางตลาด  เชื่อมกับ บาน

โนนสมบูรณ หมู 6  ตําบลหัวหิน 

อําเภอหวยเม็ก

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

วางทอสงน้ําขนาด 4 นิ้ว 

ระยะทาง 4 กิโลเมตร พิกัด

เริ่มตน  N = 1635151  E = 

10320515 

สิ้นสุด N = 1633296  E = 

10320451

20,000,000    20,000,000      20,000,000      ปริมาตรน้ําที่

กักเก็บได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

2 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบ

ผิวดินขนาดใหญ บริเวณหนองคํางู

หมูที่ 3 บานถิ่นพัฒนา และหมู 2,

หมู 14  ตําบลภูดิน อําเภอเมือง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กอสรางระบบประปาหมูบาน

แบบผิวดินขนาดใหญและหอถัง

 ขนาด 25.00 x 25.00 เมตร 

พิกัด N 16 37094  E 103 

31841

      5,000,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ประปาฯ

3 กอสรางระบบการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

แบบศูนยรวม Cluster เทศบาล

เมืองบัวขาว ประจําปงบประมาณ  

2559

เพื่อใหมีระบบการบริหาร

จัดการขยะ ที่ไดมาตรฐาน 

ถูกสุขลักษณะ

กอสรางระบบการบริหาร

จัดการชยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายแบบศูนยรวม(Cluster)

 เทศบาลเมืองบัวขาว ประจําป 

2559

84,000,000 ปริมาณขยะที่

ถูกกําจัด

ประชาชนในพื้นที่มีการ

บริหารจัดการขยะที่ถูก

สุขลักษณะ ไดมาตรฐาน

กรมสงเสริมฯ

บัญชีโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากสวนกลาง และสวนราชการอื่นๆ

ป พ.ศ. 2560 -2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



ขออุดหนุน 5.4 (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ) - 510

      5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4 กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 5 ตําบล

นาโก อําเภอกุฉินารายณ

เพื่อใหมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

กอสรางตลาด 1 แหง 3,000,000      3,000,000        3,000,000        ประชาชน

ที่มาคาขาย

และจับจาย

สินคา

ชุมชนมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูก

สุขลักษณะ และมีที่

จําหนายผลผลิตทางการ

เกษตรของชุมชน

กรมสงเสริมฯ

5 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

ใหญ บานโคกกลาง หมูที่4  ตําบล

หัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กอสรางระบบประปา 1 แหง 

ละติจูด 16.3540 ลองติจูด 

103.222

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ประปาฯ

6 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

ใหญ บานโนนสมบูรณ หมูที่ ๖  

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กอสรางระบบประปา 1 แหง 

ละติจูด 16.3641 ลองติจูด 

103.2129

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ประปาฯ

7 กอสรางกั้นนบเขื่อนลําปาวบาน

โคกกลางเหนือ หมูที่ 5 ตําบลหัว

หิน อําเภอหวยเม็ก ถึง บานโนน

สวาง อําเภอหนองกุงศรี

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กอสรางกั้นนบเขื่อน 1 แหง 

ละติจูด 16.3443 ลองติจูด 

103.1910

20,000,000 20,000,000 20,000,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

8 สรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา

โสกเสือ บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก - 

ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

กอสรางสถานีสูบน้ํา 1 แหง 

ละติจูด 16.3641 ลองติจูด 

103.2129

20,000,000 20,000,000 20,000,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

9  ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 

2039 จากบานกุดโดน หมู8 ตําบล

กุดโดน อําเภอหวยเม็ก ถึง บานแก

 ตําบลอิตื้อ  อําเภอยางตลาด

 เพื่อใหมีไฟฟาใชใน

การเกษตร และใชใน

ชีวิตประจําวัน

 ตามเสนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2039 พิกัดเริ่มที่ 

16.559267 N  103.264494 E

  จุดสิ้นสุด  พิกัด 16.469841 

N  103.277555 E

4,500,000        ระยะทางยาว

ของไฟฟาที่

ขยาย

 ประชาชนมีไฟฟาใชใน

การเกษตร และใชใน

ครัวเรือน

กรมสงเสริม

ฯ/ไฟฟา
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      5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

10 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟา

พรอมคลองสงน้ําสายหนองเลิง

เปลือย บานโพนงาม หมูที่ 1,8,10 -

 หนองบานนา บานหนองไผ หมูที่ 

9 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลา

ไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

พื้นที่ประมาณ  3,000  ไร  คา

พิกัด  16  18’16.44”น.     

103  40’59.91”ออก     

    15,000,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ไฟฟา

11 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟา

สายทาเดื่อบานธนบุรี หมูที่ 12 – 

ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ระยะทาง 5,000 เมตร

     คาพิกัด  16  19’27.54”น.

     103  37’11.85”ออก       

    

      15,000,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

12 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟา

สายลําปาว-โคกศรี-หนองเตา หมูที่

 4,3 ตําบลโพนงาม – บานหนองไผ

 หมูที่ 9 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ระยะทาง 5,000 เมตร 

 คาพิกัด  16  18’42.13”น.    

 103  38’2.20”ออก           

      15,000,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

13 กอสรางคลองสงน้ําดวยพลังไฟฟา  

  พรอมสถานีสูบน้ําไฟฟา  หมูที่  

10   เทศบาลตําบลหลักเมือง 

อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

ระยะทาง  1,500  เมตร  

จํานวน  1  ศูนย สูบน้ําจากบึง

โดน พิกัดเริ่มตน  16.284634 ,

 103.624334  สิ้นสุด  

16.285293 , 103.632746

    13,722,000  ปริมาตรน้ําที่

สามารถสูบได

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

14 กอสรางทอสงน้ําชลประทานเพื่อ

การเกษตร ทอใตดินภายในตําบล

โพนงาม – บานหนองไผ หมูที่9

ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ

อุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง

 ขนาด 1.5 เมตร ระยะทาง 

6,000 เมตร ปละ 2,000 เมตร 

 คาพิกัด  16  20’25.32”น.    

 103  38’57.70”ออก           

    15,000,000       15,000,000      15,000,000  ปริมาตรน้ําสง ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน
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      5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

15 กอสรางประตูระบายน้ําลําน้ําปาว 

เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอ

กมลาไสย

เพื่อกอสรางประตูระบายน้ํา

 ใหการระบายน้ําสะดวก 

ลดอุทกภัย

อาคารประตูระบายน้ํา   สูง  6  

เมตร  ยาว  60 เมตรพิกัด   น.

16 19 30.382  ตอําเภอ 103  

36 6.739

   144,000,000  ขนาดประตู

ระบายน้ํา

กอสราง

พื้นที่ในอําเภอกมลาไสย

ไมเกิดปญหาน้ําทวม

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ชลประทาน

16 ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตเทศบาล

ตําบลกมลาไสย   อําเภอกมลาไสย

ติดตั้งกลองวงจรปดให

สามารถสอดสองรักษา

ความปลอดภัยและ

ทรัพยสินของ อบจ. อยาง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 

จํานวน 14  จุด  บริเวณรอบ

บานหนองแปน และจุดที่เสี่ยง 

16°31'5739"N  103°52'0285"E

      1,080,000         1,080,000        1,080,000  จํานวนกลอง

วงจรปดที่

ไดรับเพิ่ม

เกิดความปลอดภัยตอ

ทรัพยสินของทาง

ราชการ และบุคคลที่มา

ติดตอราชการกับ อบจ.

กรมสงเสริมฯ

17 สรางเตาเผาขยะ บานนาเชือก/บาน

โนนสูง หมูที่ 5,9 ตําบลหนองแปน

 อําเภอกมลาไสย

เพื่อเปนการรักษาความ

สะอาดของชุมชน  และมี

แหลงกําจัดขยะที่ถูก

สุขลักษณะ

กอสรางเตาเผาขยะไดมาตรฐาน

     16°29'8944"N  

103°47'1521"E

      5,000,000         5,000,000        5,000,000  รอยละที่ขยะ

ในชุมชนลดลง

ชุมชนสะอาด มีแหลง

กําจัดขยะถูกสุขลักษณะ

กรมสงเสริมฯ
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      5.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน

วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

18 กอสรางระบบน้ําประปาผิวดิน

หมูบานโนนไฮ  หมูที่ 6  บาน

หนองอีกุม หมูที่ 7 ตําบลโคก

สมบูรณ อําเภอกมลาไสย

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

 ระบบกรองน้ําผิวดินขนาด  10 

 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง   จํานวน

 1 แหงคาพิกัด  16  

20’55.24”น.     103  

37’57.51”ออก           

      5,000,000 ระยะทางยาว

ของทอประปา

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ประปาฯ

19  กอสรางตลาดชุมชน  บานหนอง

บัว หมูที่  11 ,3 ตําบลโคกสะอาด 

 อําเภอฆองชัย

เพื่อใหมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

และมีที่จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน

 กอสรางตลาด 1 แหง รุง  

16.30798 แวง 103.440567

      2,000,000         2,000,000        2,000,000  ประชาชน

ที่มาคาขาย

และจับจาย

สินคา

ชุมชนมีตลาดสดที่มี

มาตรฐาน ถูก

สุขลักษณะ และมีที่

จําหนายผลผลิตทางการ

เกษตรของชุมชน

กรมสงเสริมฯ

20 ขุดบาดาลระบบพลังงาน

แสงอาทิตย  บานโนนชัย หมู 1 

ตําบลโคกสะอาด

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดบาดาล 1 แหง 

lat16.2624lon103.4096

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร

21 ขุดบาดาลระบบพลังงาน

แสงอาทิตย  บานดอนขา  หมู 6  

ตําบลโคกสะอาด

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดบาดาล 1 แหง 

lat16.2710lon103.4408

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร

22 ขุดบาดาลระบบพลังงาน

แสงอาทิตย  บานหนองเม็ก หมู 4 

ตําบลโคกสะอาด

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดบาดาล 1 แหง 

lat16.2987lon103.4268

      1,000,000         1,000,000        1,000,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร

23 ขุดเจาะบอบาดาลภายในตําบล

สําราญ หมู1-12 ตําบลสําราญ 

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดบาดาล 1 แหง         600,000           600,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร
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วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท)  2562(บาท)  (KPI) 

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

24 ขุดเจาะบาดาลระบบพลังงาน

แสงอาทิตย Solar cell ภายใน

ตําบลสําราญ หมู 8 ตําบลสําราญ  

อําเภอสามชัย

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขุดบาดาล 1 แหง       2,400,000         2,400,000 จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร

25 ขุดเจาะบอบาดาลภายในเขต

เทศบาลตําบลรองคํา หมูที่ 10, 11

 - อบต.เหลาออย ตําบลรองคํา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

พิกัด ละติจูด 16.2634 ลองติจูด

 103.7480

240,000        จํานวนบอ

บาดาล

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

กรมสงเสริม

ฯ/ก.

ทรัพยากร

ป 2560 รวมจํานวน 22 โครงการ 366,042,000

ป 2561 รวมจํานวน 17 โครงการ 129,080,000

ป 2562 รวมจํานวน 14 โครงการ 100,580,000
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สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือ
เครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

ตารางเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 7 เกณฑมาตรฐาน 22 ตัวช้ีวัด 
เกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) ตัวช้ีวัด (Indicators) ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรจุวัตถุประสงคของ
นโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2. ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม - การเขาถึง 
-การจดัสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน 
-ความเสมอภาค 

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ีไดรับจัดสรรตอคน 
- ผลประโยชนท่ีแตละกลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง 
- การไมปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฎิบัติท่ีเปนคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ - สมรรถนะของหนวยงาน 
- ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
- ความถ่ีในการใหบริการ 
- ประสิทธิภาพการใหบริการ 

- พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากรกลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 
- จํานวนครั้งในการใหบริการ 
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

 
 

ตาราง (ตอ) เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 7 เกณฑมาตรฐาน 22 ตัวช้ีวัด 
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เกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) ตัวช้ีวัด (Indicators) ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน - พันธกิจตอสังคม 
- ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
- การใหหลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับขอผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจท่ีสะทอนความรับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความตองการของประชาชน - กําหนดประเด็นปญหา 
- การรับฟงความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา 
-ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

- ระดับการมีสวนรวม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความตองการ 

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย -ระดับความพึงพอใจ 
-การยอมรับ/คัดคาน 

-สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายท่ีพอใจหรือไมพอใจ 
- ความคาดหวัง 

7. ผลเสียหายตอสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 
- ตนทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- คาเสียโอกาส 
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4.2 ระเบียบวิธี และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

  4.2.1 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 28 , 29 และขอ 31  กําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
   1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
   2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   4) หัวหนาสวนราชการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   4.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  4.2.2  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
  “การติดตาม”  Monitoring  หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ  Feedback  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 
ปญหาท่ีกําลัง  เผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินใหลุลวง  คาใชจาย
โครงการสูงเกิน 
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4.3  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  1.  ปจจัยนําเขา  Input 
  2.  กระบวนการติดตาม  Process 
  3.  การประเมินผลผลลัพธ  Output Goal 
  สวนปจจัยนําเขา  Input   คือปจจัยท่ี อปท.  จะตองมี เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผน  อันไดแก  แผนยุทธศาสตร  ผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  สงเขาสู  อบจ.  =   M&E UNIT การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรของ อปท.  โดย
ตนเอง  ครั้งนี้  ไดแก  แบบประเมินท่ี 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการ
ครบทุกข้ันตอนหรือไมอยางไร 
  สวนของกระบวนการติดตาม (process)  ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน  เปนการติดตามรายไตรมาส  ในแตละป  เปนการติดตาม
ผลข้ันกลาง IR (Intermediate Result)  วาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม   การติดตามในชวงนี้ทําใหทราบวาแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวดี
หรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา  การติดตามในทุกชวงของแผนยังเปน  “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” Early Warning System  วาแผนฯ  เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว
หรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามไดแก  แบบรายงานท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  สวนของการประเมินผลลัพธ  (Output , Goal)  เปนการติดตามผลชวงสุดทาย  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก  แบบรายงานท่ี 3/1  แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เนื้อหาสําคัญในการประเมิน  ไดแก  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
โดยรวม  (ผลจากแบบรายงาน  แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพฒันาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

  1.  การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2.  การประเม ินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏบิ ัติในเช ิงปริมาณ 10 

3.  การประเม ินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏบิ ัติในเช ิงคุณภาพ 10 

4.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5.  โครงการพัฒนาประกอบดวย 60 

5.1 ความช ัดเจนของชื่อโครงการ 5 

5.2 กําหนดว ัตถุประสงคสอดคลองก ับโครงการ 5 

5.3 จํานวนว ัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 3 

5.4 เปาหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 

5.5 เปาหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป (3 ป) 3 

5.6 งบประมาณ มีความสอดคลองก ับเปาหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) 4 

  5.7 มีการประมาณการราคาถ ูกตองตามหลักวิธ ีการงบประมาณ 5 

5.8 มีงบประมาณท่ีผานมา 3 ปยอนหล ัง ตามความเปนจร ิง 3 

5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ 5 

5.10 มีการกําหนดตวัช ี้ว ัด (KPI) และสอดคลองก ับว ัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

5.11 ตวัช ี้ว ัด (KPI) ว ัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 

5.12 ผลท่ีคาดว าจะไดรับ สอดคลองก ับโครงการ 5 

5.13 ผลท่ีคาดว าจะไดรับ สอดคลองก ับว ัตถุประสงค 5 

5.14 หนวยงานรับผ ิดชอบหล ักสอบคลองกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 100 
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ประเด ็นการพ ิจารณา รายละเอ ียดหลักเกณฑ คะแนนเต ็ม คะแนนท่ีได 
1 . สรุปสถานการณ การ 
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหด วยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพ 
การพัฒนาท องถ่ินและองคกรปกครองส วนท องถ่ินท่ีเปนองคกรหล ักใน การพัฒนาท องถ่ิน เพ่ือคนหาจุดแข็ง
จุดออนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจ ส งผลตอการดาเนินงานประเด ็นท ี่ตองมีการวิเคราะหไดแก  S-Strength (จุด
แข็ง)W-Weakness  (จุดออน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และT- Threat (อุปสรรค) หล ักการสำคัญก ็คือ
การวิเคราะหโดยการสำรวจจาก สภาพการณ  2  ดานคือสภาพการณ  ภายในและสภาพการณ ภายนอก เพ่ือให
ร ูจักตนเองและรูจ ักสภาพแวดล อมในการบริหารและบริการ กิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ ใน
เชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช ตัวเลขตางๆ เพ่ือนามาใช วัดผลในเชิงปรมิาณ เช น  การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ก็คือผลผล ิตน่ันเองวาเปนไป ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหร ือไม จํานวนท่ีดําเนินการจร ิงตามท่ีได กําหนด ไว
เทาไหร จํานวนท ี่ไมสามารถดําเนินการไดม ีจํานวนเทาไหร   สามารถอธ ิบายไดตามหล ัก ประส ิทธ ิภาพ  
(Efficiency) ของการพัฒนาท องถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีท ี่ไดกําหนดไว 

10  

3. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ ใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประส ิทธ ิผลของแผนพัฒนาในเช ิงคุณภาพคือการนาเอา เทคนิคตางๆ มาใช เพ่ือว ัดวาภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี ดําเนินการในพ้ืนท่ีน ั้นๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ 
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ ึงพอใจหรือไม สิ่งของ ว ัสดุ ครุภ ัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพ
หร ือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใช การไดตามวัตถุประสงคหร ือไม ซึ่งเปนไปตาม หล ัก ประส ิทธ ิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏ ิบัติราชการท่ีบรรล ุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการปฏิบัต ิราชการตามท่ี
ไดร ับงบประมาณมา ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงก ับสวนราชการหร ือหน วยงาน 

10  

4 . แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร การ 
พัฒนา 

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคล องกับยทุธศาสตรขององคกรปกครองส วนท องถ่ินในมิต ิตางๆ จน
นําไปส ูการจัดทาโครงการ พัฒนาท องถ่ินโดยใชSWOT Analysis และหล ักการ 
บูรณาการ (integration) กับองคกรปกครองส วนท องถ่ินท่ีมีพ ื้นท ี่ติดตอกัน 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความช ัดเจนของช ื่อ 
โครงการ 

 
 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคล องกับโครงการ 

 
 
 
5.3 จํานวนวัตถุประสงค มี
ความเหมาะสมกับ โครงการ 
 
 
5.4 เปาหมาย  (ผลผล ิต ของ
โครงการ) มีความช ัดเจนนําไปส ู
การต ั้ง งบประมาณไดถูกตอง 
 

 
 
5.5 เปาหมาย  (ผลผล ิต ของ
โครงการ) มีความ สอดคล อง 
ตอเน่ืองกับ ระยะเวลาป (3 ป) 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
เปน โครงการท่ีมี วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองส วนท องถ่ินและดาเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรล ุตาม วิสัยทัศน ขององคกรปกครอง
ส วนท องถ่ินท่ีกำหนดไว ช ื่อโครงการมีความ ช ัดเจน มุงไปเรื่องใดเร ื่องหน่ึง อ านแลวเขาใจได วาจะ
พัฒนาอะไรใน อนาคต 

60 
5 

 

มีวัตถุประสงคช ัดเจน (clear objective) โครงการต องกําหนด 
วัตถุประสงคสอดคล องกับความเปนมาของโครงการ สอดคล องกับ หล ักการและเหต ุผล ว ิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคล องกับว ัตถุประสงค มี ความเปนไปไดชัดเจน มีล ักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

การเขียนว ัตถุประสงคควรต องคํานึงถึง (1)มีความเปนไปไดและม ีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ   (2) วัดและประเมนิผล ระดับของความสำเร ็จได  (3) 
ระบุสิ่งท ี่ตองการดำเนินงานอยางช ัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุ และสามารถปฏิบัติได  (4) เปน
เหต ุเปนผล สอดคล องกับความเปนจริง (5) ส งผลตอการบงบอกเวลาได 

5  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนท ิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายต อง ช ัดเจน  สามารถระบุจํานวน
เทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผล ิต อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงาน อธ ิบายใหช ัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เร ิ่มต นในช วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือ
กล ุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายม ีหลาย กลุม ใหบอกช ัดลงไปวาใครค ือกล ุมเปาหมาย
หล ัก ใครคือกล ุมเปาหมายรอง 

5  

การกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท องถ่ินดำเนินการตอเน่ืองสามป  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท ั้งเชิง
ปริมาณ  (Quantity) เชิงคุณภาพ  (Quality)คาใช จาย (Cost)เวลา (Time) 

3  
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หมายเหตุ ;  1.การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูเก่ียวของ   

     2.ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวสําหรับตรวจสอบ 

ประเด ็นการพ ิจารณา รายละเอ ียดหลักเกณฑ คะแนนเต ็ม คะแนนท่ีได  
 
5.6 งบประมาณ มีความ 
สอดคล องกับเปาหมาย 
(ผลผล ิตของโครงการ) 

 
5.7 มีการประมาณการ ราคา
ถูกตองตามหล ัก วิธ ีการ
งบประมาณ 
 

5.8 มีงบประมาณท่ีผานมา  3 
ปยอนหล ัง ตามความเปนจร ิง 
 

5 . 9  โครงการแตละ โครงการ
ครอบคล ุม ระยะเวลา 3  ป  ทุก 
โครงการ 
5 .10  มีการกําหนด ตัวช ี้วัด 
(KPI)  และ สอดคล องกับ
ว ัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะ
ไดร ับ 
5.11 ตัวช ี้วัด (KPI) วัดได 
ถูกตองตามหล ักของการ จัดทํา
โครงการ 
5 . 12  ผลท่ีคาดวาจะ ไดร ับ 
สอดคล องกับ โครงการ 

 

งบประมาณโครงการพัฒนา จะต องคํานึงถึงหล ักสําคัญ 5ประการในการจดัทําโครงการไดแก 1) ความ
ประหยัด  (Economy) 2) ความม ีประส ิทธ ิภาพ  (Efficiency)  3) ความมีประส ิทธ ิผล  (Effectiveness)  
4) ความยตุ ิธรรม(Equity) และ 5) ความโปร งใส (Transparency) 

4  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคล องกับโครงการถูกตองตามหล ักว ิชาการทางช าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเช ิง
ประจักษ 

5  

ตองแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา  3 ปยอนหล ังตามหล ักความเปนจร ิง กรณ ีมี 2 ป ก ็ใหแสดง 2 ป 
กรณ ีมี 1 ป ก ็ใหแสดง 1 ป โครงการ ดังกลาวเปนโครงการเดียวก ันกับโครงการท่ีตั้งข ึ้นเพ่ือการพัฒนา
ใน อนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว 3 ป 

3  

โครงการพัฒนาท ี่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและครอบคล ุมท้ัง 3 ป ทุกโครงการ 5  

ม ีการกําหนดด ัชนีช ี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถว ัดได (measurable) ใช บอกประส ิทธ ิผล (effectiveness) ใชบอกประส ิทธ ิภาพ(efficiency) 
ได 

5  

ตัวช ี้วัด (KPI) ท่ีกำหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดร ับ 
กําหนดการวัดอันเปนเคร ื่องมือวาโครงการบรรล ุวัตถุประสงคของ โครงการ อาจเปนร อยละ จํานวน 
เปนตน 

4  

ผลท่ีคาดวาจะไดร ับท ี่เกิดข้ึนจากวัตถุประสงคท่ีตอบผลวาดำเนินการได ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามช ื่อ
ของโครงการท่ีได ตั้งไว 

5  

รวม 100  
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ล าดับที่ รหัสโครงการ ชือ่โครงการ ระยะทาง ล าดับที่ รหัสโครงการ ชือ่โครงการ ระยะทาง
ตลอดสาย (กม.) ตลอดสาย (กม.)

1 กส.3002 บ.หนองแวงศรีสวสัด์ิ - บ.โนนขีค้วง  อ.ห้วยเม็ก 4.600                23 กส.3068 บ.หนองบัว - บ.ห้วยยาง อ.ห้วยเม็ก 10.741              
2 กส.3003 บ.สร้างหิน - บ.ยางค า อ.ยางตลาด 4.255                24 กส.3071 บ.หาดทรายมูล - บ.หนองแก อ.ห้วยเม็ก 6.676                
3 กส.5004 บ.โนนขีค้วง - บ.หนองโน อ.ห้วยเม็ก 4.857                25 กส.3073 บ.ส่ีแยกสมเด็จ - บ.ค ากุง อ.สมเด็จ 9.175                
4 กส.3009 บ.บุง่คล้า - บ.หนองเม็ก อ.กุฉินารายณ์ 21.312              26 กส.3074 บ.ภูแล่นช้าง - บ.โพนสวาง อ.นาคู อ.เขาวง 5.040                
5 กส.4017 บ.ไคร้นุน่ - บ.หนองบัวใน อ.ห้วยผ้ึง อ.นามน 13.390              27 กส.3084 บ.ค าบง - บ.สงเปลือย อ.ห้วยผ้ึง 6.419                
6 กส.3024 บ.หนองผ้าอ้อม - บ.นามะเขือ อ.สมเด็จ อ.สหัสขันธ์ 10.400              28 กส.3089 บ.โคกสี - บ.นาดี อ.ยางตลาด 2.947                
7 กส.3027 บ.แก่งนาขาม - บ.ห้วยแสง อ.เมือง 9.168                29 กส.5104 บ.ป่าหวาย -  บ.หนองปะโอ อ.ห้วยเม็ก 7.224                
8 กส.3029 บ.โนนศรีสวสัด์ิ - บ.นาอวน อ.หนองกุงศรี 13.332              30 กส.5112 บ.จาน - บ.หวา้น อ.นาคู 6.877                
9 กส.3038 บ.นาเรียง - บ.นามล  อ.ร่องค า,อ.กมลาไสย 11.250              31 กส.5116 บ.แก้งเด่ือ - บ.ค าโพนทอง  อ.กุฉินารายณ์ 6.100                
10 กส.3046 บ.ค าอีหงษ์ - บ.ค าโพนทองอ.กุฉินารายณ์ 14.574              32 กส.5119 บ.หนองผือ - บ.จอมศรี อ.เขาวง อ.นาคู 5.950                
11 กส.3047 บ.สมสะอาด - บ.จุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ 12.342              33 กส.5120 บ.ใหม่ชัยมงคล - บ.โคกก่อง อ.ค าม่วง,อ.สหัสขันธ์ 7.815                
12 กส.4051 บ.สวนผ้ึง - บ.นาไคร้ อ.กุฉินารายณ์ 6.007                34 กส.3121 บ.หนองริวหนัง - บ.หนองไผ่ อ.หนองกุงศรี 8.430                
13 กส.3053 บ.หมูม่น - บ.อู ้อ.สมเด็จ 4.289                35 กส.3125 บ.เหล่าอ้อย - บ.นาเรียง อ.ร่องค า 5.760                
14 กส.2055 บ.หนองแคน - บ.ง้ิวงาม  อ.ดอนจาน 2.400                36 กส.5126 บ.อู ้- บ.บัวสามัคคี อ.สมเด็จ 12.200              
15 กส.3057 บ.ชัยศรี - บ.ครองทรัพย ์อ.ห้วยเม็ก 9.692                37 กส.5127 บ.โนนศิลา - บ.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี 3.580                
16 กส.3058 บ.ค าอุดม - บ.ท่านาจาน อ.สามชัย 9.380                38 กส.5132 บ.นาค าน้อย -รอบพืน้ทีท่ ากิน  อ.หนองกุงศรี 16.400              
17 กส.3059 บ.ดงบัง -บ.หนองแวงบ่อแก้ว อ.ยางตลาด 5.516                39 กส.3137 บ.ดอนหัน - บ.แกเปะ อ.กมลาไสย 12.375              
18 กส.3061 บ.ส่ีแยกสมเด็จ - บ.ยอดแกง อ.สมเด็จ,อ.นามน 12.060              40 กส.3141 บ.หนองตอกแป้น -บ.หนองเม็ก อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย 4.541                
19 กส.3062 บ.แจนแลน - บ.ค าอีหงษ์ อ.กุฉินารายณ์ 9.859                41 กส.3145 บ.หนองกุงศรี - บ.โคกเจริญ อ.หนองกุงศรี 12.710              
20 กส.3065 บ.คุ้มใต้ - บ.สวนโคก อ.กมลาไสย 9.629                42 กส.3149 บ.นาค าน้อย - บ.ห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี 12.109              
21 กส.3066 บ.หนองยาง - บ.โคกก่อง อ.ค าม่วง อ.สหัสขันธ์ 7.285                43 กส.3151 บ.โพน - บ.ค าม่วง อ.ค าม่วง 4.215                
22 กส.3067 บ.ห้วยเม็ก - บ.ห้วยมะทอ อ.ห้วยเม็ก 10.030              44 กส.3157 บ.เสมา - บ.หนองคู อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 1.208                

ภาคผนวก ค
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ล าดับที่ รหัสโครงการ ชือ่โครงการ ระยะทาง ล าดับที่ รหัสโครงการ ชือ่โครงการ ระยะทาง
ตลอดสาย (กม.) ตลอดสาย (กม.)

45 กส.3219 บ.นาเชือก - บ.วงัเดือนห้า อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 1.883                66 กส.2053 บ.ข้าวหลาม - บ.โนนศิลา อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 2.522                
46 กส.1002 บ.กุดแฮด - บ.ดินจี ่อ.ค าม่วง,อ.กุดบาก 20.861              67 กส.2059 บ.เหล็ก - บ.คอนเรียบ อ.เมือง 3.000                
47 กส.1009 บ.หนองอีบุตร - บ.สงเปลือย อ.ห้วยผ้ึง,อ.นามน 4.745                68 กส.2060 บ.ขมิน้ - บ.โนนศิลาเลิง อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย 4.510                
48 กส.1010 บ.ดอนยานาง - บ.ดงเมือง อ.เมือง,อ.ยางตลาด 5.600                69 กส.2064 เทศบาลร่องค า - บ.โนนสามัคคี อ.ร่องค า 3.000                
49 กส.1011 บ.หนองกุง - บ.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด 3.700                70 กส.2071 บ.ค าเม็ก - บ.ค าโพน อ.เมือง 7.000                
50 กส.1013 บ.หนองแซง - บ.ชัยศรีสุขสันตินิมิตร อ.ท่าคันโท 4.750                71 กส.2075 บ.นากุดสิม  - บ.โนนสะอาด อ.เขาวง 3.004                
51 กส.1021 บ.ขมิน้ - บ.หนองไผ่ อ.เมือง 6.200                72 กส.2077 บ.นาเหนือ - บ.เชียงเครือ อ.ดอนจาน 2.404                
52 กส.1023 บ.โนนนคร - บ.โคกเจริญ อ.เมือง 2.800                73 กส.2079 บ.สองห้อง -  บ.ด่านใต้ อ.ร่องค า 3.000                
53 กส.1024 บ.หนองกุงน้อย - บ.ค าสร้างเทีย่ง อ.สามชัย 4.500                74 กส.2083 บ.ดงบัง - บ.หนองหัวช้าง อ.ยางตลาด 2.320                
54 กส.2004 แยกสามชัย - บ.หนองแสง อ.สามชัย 11.600              75 กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนนบุรี - บ.โนนสมบูรณ์ อ.สหัสขันธ์ 3.791                
55 กส.2008 บ.ม่วง - บ.แก่งนาขาม อ.เมือง 10.961              76 กส.2088 บ.หนองอิเฒ่า - บ.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด 4.720                
56 กส.2014 บ.หนองแปน - บ.โนนศิลาเลิง อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย 4.250                77 กส.2114 บ.โพนทอง - บ.ค าหุง่ อ.สามชัย 5.200                
57 กส.2023 บ.ค ากุง - บ.หนองแวง อ.สมเด็จ 5.650                78 กส.2115 บ.นาจารย ์- บ.ม่วงนา อ.เมือง อ.ดอนจาน 4.910                
58 กส.2024 บ.หนองกุงพระนอน บ.ศรีส าราญ อ.ยางตลาด 6.000                79 กส.2123 บ.เหล่าแดง - บ.ดอนข่า - บ.โคกประสิทธิ ์อ.ฆ้องชัย 4.020                
59 กส.2025 บ.หนองบัว - บ.หัวสนาม อ.ห้วยเม็ก 7.000                80 - บ.ท่าแห่ - บ.โคกประสิทธิ ์อ.ฆ้องชัย 3.350                
60 กส.2029 บ.หนองแสง - บ.นากุง อ.ยางตลาด 3.400                81 - บ.ห้วยผ้ึง -บ.นาคู - บ.ไค้นุน่ อ.ห้วยผ้ึง 0.972                
61 กส.2033 บ.กุดหวา้ - บ.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ 5.904                82 - บ.ท่านาจารย ์- อ าเภอสามชัย 0.475                
62 กส.2036 บ.หนองสอ - บ.หนองม่วง อ.เมือง 5.000                83 - บ.กุดสิม-บ.จอมศรี 0.650                
63 กส.2042 บ.หนองกุงศรี - บ.ห้วยเตย อ.หนองกุงศรี อ.ห้วยเม็ก 2.675                84 - บ.โนนสมบูรณ์-บ.ท่านาจารย์ 0.620                
64 กส.2047 บ.โพนสวาง - บ.สวนป่ายอ่ย อ.เมือง 6.075                       รวม  84  สายทาง  และระยะทาง            558.64             

65 กส.2051 บ.ค าม่วง - บ.นาดี อ.ยางตลาด 1.500                 ถนนทีร่ับถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท
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