


2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่อยูอ่าศัยและ
เพือ่การเกษตรจากบ้านนาบอน  
หมู ่1 ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง
 เชือ่มต่อ ต าบลดินจี ่อ าเภอค า
ม่วง จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

 ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ า 1 เฟส หรือ 3 เฟส 
ระยะทาง  2,000 เมตร และ
ติดต้ังมิเตอร์

500,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

2 ขยายเขตบริการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร บ้านบ่อแก้ว หมูท่ี ่1  
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู– บ้าน
สายนาค า หมูท่ี ่9  เทศบาล
ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ระยะทาง 4,000  เมตร 16° 
47´33.25´น , 16° 46´14.71"
 น จุดส้ินสุดโครงการ 103° 
59´131.60 (o) ,  104° 
0´50.91´ (o)

1,500,000 1,500,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

3 ขยายเขตบริการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร จากบ้านหินลาด หมู ่8
  ต าบลบ่อแก้ว -   บ้านนาคู หมู ่
11  ต าบลนาคู อ าเภอนาคู 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ระยะทาง 4,000  เมตร 16° 
47´33.25´น , 16° 46´14.71"
 น จุดส้ินสุดโครงการ 103° 
59´131.60 (o) ,  104° 
0´50.91´ (o)

1,000,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
จากวดัถ้ าช้าง บ้านหวา้น หมู ่5  
ต าบลบ่อแก้ว –  บ้านนาสีนวล 
หมู ่3  ต าบลนาคู อ าเภอนาคู 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ขนาดความยาว  7,000  เมตร
จุดเร่ิมต้นโครงการ   16° 
45.869´ น , 16° 46.834´ น 
 จุดส้ินสุดโครงการ  104° 
0.009 ´ M.O ,  103° 
57.753´ M.O

2,000,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
บ้านดอนแคน หมู ่4   ต าบลบ่อ
แก้ว อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์
 - บ้านโคกกลาง หมู ่2  ต าบล
จันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย 
จังหวดัสกลนคร

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ระยะทาง 3,000 เมตร 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 16° 
49.190´ น , 16° 50.092 ´ น
 จุดส้ินสุดโครงการ 104° 
1.731 ´ M.O ,  104° 2.545´ 
M.O

1,000,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
เส้นทางนาดอนกลอย บ้านหวา้น
 หมู ่5   ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู
 – ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ความยาว 4,000 เมตร 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 16° 
46.335´ น , 16° 46.730 ´ น
 จุดส้ินสุดโครงการ 103° 
59.143 ´ M.O ,  103° 
57.680´ M.O

1,200,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร
เส้นทางนาดอนจาน บ้านหวา้น 
หมู ่5  ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู
 – ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ความยาว 4,000 เมตร 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 16° 
46.313´ น , 16° 48.054 ´ น
 จุดส้ินสุดโครงการ 103° 
59.298 ´ M.O ,  103° 
57.680´ M.O

1,200,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
เส้นทางภูน้ าเกล้ียง บ้านม่วงกุล 
หมูท่ี ่6 ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู
 – ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ความยาว 2,000 เมตร 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 16° 
45.829´ น , 16° 48.129 ´ น
 จุดส้ินสุดโครงการ 103° 
58.818 ´ M.O ,  103° 
57.896´ M.O

600,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

9 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2039  จากบ้านกุดโดน ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านแก 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ท าการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 
จุดเร่ิมต้น พิกัด 16.33588 N 
 103.15858 E  จุดส้ินสุด  
พิกัด 16.27375 N  
103.16598 E

4,500,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนอง
บัวทอง หมู ่7 ต าบลหนองบัว - 
บ้านหนองคอนเตรียม ต าบลหลัก
เหล่ียม อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ระยะทางยาว 3,000  เมตร 
พิกัด ละติจูด  16    56’  
89.9” น ลองติจูด 103    85’ 
 66.2 ”  ตะวนัออก  

720,000 720,000 720,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

11 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
บ้านดอนหวาย หมู ่9,17 ต าบล
ดงลิง - บ้านดงลิง หมู ่11 ต าบล
เจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพือ่ที่
อยูอ่าศัย และพืน้ทีท่างการ
เกษตร

ระยะทางยาว 7,500 เมตร 
จ านวน 190 ต้นเสา

2,200,000 จ านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต่ าทีไ่ด้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

12 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน หนอง
ขามเฒ่า บ้านภูแล่นช้าง หมู ่1 
ต าบลภูแล่นช้าง อ าเภอนาคู 
จังหวดักาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน

5,000,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้ใช้น้ าประปา

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

13 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่พิเศษ (ล าน้ าปาว) ทต.หนอง
หิน และอบต.หนองหิน อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

พิกัดต้ังหอถังส่งน้ า 327835 
1859012  และ พิกัดทีต้ั่ง
ระบบสูบน้ า 329279 
18585000    

14,200,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้ใช้น้ าประปา

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

14 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก บ้านดงเยน็ หมู ่4 
ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

พิกัดจุดเร่ิมต้น  16.5387 ,
103.6353

     5,153,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้ใช้น้ าประปา

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

15 สูบส่งน้ าดิบจากล าน้ าพาน 
เทศบาลต าบลโคกศรี  อ าเภอยาง
ตลาด จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

ก่องสร้างแบบสูบส่งน้ าพร้อม
ด้วยวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 
แห่ง ระยะทาง  4,000 เมตร

     7,000,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้ใช้น้ าประปา

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

16 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าพร้อมคลองส่งน้ าสายหนอง
เลิงเปลือย-หนองบ้านนา บ้าน
โพนงาม หมู ่1,8,10 ต าบลโพน
งาม อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

สถานีสูบน้ า 1 แห่ง คลองส่ง
น้ าระยะทาง 5,000 เมตร

15,000,000 ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

17 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าสายท่าเด่ือบ้านธนบุรี หมู ่
12 ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลา
ไสย จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

สถานีสูบน้ า 1 แห่ง คลองส่ง
น้ าระยะทาง 5,000 เมตร

15,000,000 ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

ยทุธ 2.4 ขออดุหนุน - 377



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

18 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าสายล าปาว-โคกศรี-หนอง
เต่า หมูที ่3,4 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

สถานีสูบน้ า 1 แห่ง คลองส่ง
น้ าระยะทาง 5,000 เมตร

15,000,000 ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

19 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
ศูนยน์าเรียง 2  ต าบลสามัคคี 
อ าเภอร่องค า ไป ต าบลโพนงาม 
อ าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ขนาดรกวา้ง  1.50  เมตร  
ระยะทางยาว  500  เมตร

1,900,000 ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

20 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
สายโนนแสบง ท่อ 02 หมูท่ี ่
2,4,12 ต าบลดอนสมบูรณ์ 
อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ความกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
พิกัด Lot : 16.4379  Lon : 
103.4272

     1,000,000 ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

21  ขยายเขตคลองส่งน้ า บ้านด่านใต้
 หมู ่5  ต.เหล่าอ้อย- เขต
เทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่อง
ค า จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตรและ
เพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

 ขนาดกวา้ง  1.50  เมตร  
ยาว  2,000 เมตร

3,000,000     ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

22 ก่อสร้างคลองส่งน้ าระบบท่อจาก
อ่างเก็บน้ าห้วยสังกะ บ้านโพน
แพง หมู ่5 ต าบลดินจี ่เชือ่มถึง
บ้านโนนค้อ หมู ่11 ต าบลนาทัน 
อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
   2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตร
และเพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ท่อ คสล.ขนาด 0.50x1.00 
เมตร ระบบเชือ่มต่อแบบ
เหล็กล็อค ระยะทาง 1,400 
เมตรพร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ชลประทานก าหนด)

2,000,000      ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

ยทุธ 2.4 ขออดุหนุน - 378



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

23 ก่อสร้างคลองส่งน้ าระบบท่อจาก
อ่างเก็บน้ าห้วยสมอทบ บ้านโนน
หนามแท่ง หมู7่   ต าบลดินจี ่
เชือ่มถึงบ้านนาบอน ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง จังหวดั
กาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
   2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตร
และเพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ท่อ คสล.ขนาด 0.50x1.00 
เมตร  ระยะทาง 1,400 เมตร
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

2,000,000      ระยะทางของ
คลองส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

24 ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากคลองกระ
ยอม 2 บ้านกระยอม ต าบลเหล่า
อ้อย เข้ามาในเขตเทศบาล ต าบล
ร่องค า จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
   2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตร
และเพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ระยะทางยาว 2,000 เมตร
ปากกวา้ง 1.50 เมตร ลึก 1.20 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น X13.267769 
Y103.708566 พกิดัส้ินสุด
X116.268356 Y103.716479

5,000,000 พืน้ทีเ่กษตรกรรมที่
ได้ใช้ประโยชน์

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

25 ก่อสร้างคลองส่งน้ าด้วยพลังไฟฟ้า
 พร้อมสถานีสูบน้ าไฟฟ้า บ้านบึง
 หมู ่10 ต าบลหลักเมือง อ าเภอ
กมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

1.เพือ่ให้มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ     
   2.เพือ่ส่งเสริมการเกษตร
และเพิม่ผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ระยะทาง 1,500 เมตร  
จ านวน 1 ศูนย ์
(สูบน้ าจากบึงโดน)

13,722,000 พืน้ทีเ่กษตรกรรมที่
ได้ใช้ประโยชน์

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

26 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
บ้านข้าวหลาม หมู ่2 อบต.กมลา
ไสย - บ้านโนนศิลาเลิง ต าบล
โนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และ
มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ท่อลอดเหล่ียม  คสล. ขนาด 
3-1.80 x 1.80 x 12.00 เมตร

900,000 จ านวนท่อลอด
เหล่ียมที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

27  ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ภูฮัง ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทีไ่ด้มาตรฐาน

 อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด 51-80 คน ตามแบบที ่
สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมฯ N 
16.804098 E 103.290237

2,000,000 จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทีไ่ด้ก่อสร้าง

มีอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ยทุธ 2.4 ขออดุหนุน - 379



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

28  ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ค าขาม ต าบลดงมูล อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทีไ่ด้มาตรฐาน

 อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด 51-80 คน N 16.44.43
 E 103.19.34

1,900,000 จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทีไ่ด้ก่อสร้าง

มีอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

29  ก่อสร้างสวนสุขภาพสาธารณะ
หนองค าววัตาย  บ้านหนองแข้ 
หมู ่2 เขต ทต.ดงมูล เขต ทต.
หนองหิน จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และพักผ่อน
หยอ่นใจ

สวนสุขภาพสาธารณะหนอง
ค าววัตาย ผิวจราจรกวา้ง 50 
เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร
 พิกัด 324814 1854536

3,000,000 จ านวนประชาชนที่
ได้ใช้บริการสวน
สุขภาพ

ประชาชนมีสถานทีอ่อกก าลัง
กาย  พักผ่อนหยอ่นใจ

กองช่าง

30 สวนสุขภาพชุมชนบ้านหาดทราย
มูล ต าบลพิมูล อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และพักผ่อน
หยอ่นใจ

ทีส่าธารณะประโยชน์หนอง
บ้านหาดทรายมูล เมตร 4  
ต าบลพิมูล เนือ้ที ่45 ไร่ พิกัด
จุดเร่ิม UD 309010Eจุดส้ินสุด
 UD 1845900 

10,000,000 จ านวนประชาชนที่
ได้ใช้บริการสวน
สุขภาพ

ประชาชนมีสถานทีอ่อกก าลัง
กาย  พักผ่อนหยอ่นใจ

กองช่าง

ยทุธ 2.4 ขออดุหนุน - 380



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

31 สร้างศูนยเ์รียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยาง
ตลาด จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ใหม้ศูีนยเ์รียนรู้ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง ใหป้ระชาชน
ได้ศึกษา และพฒันาความรู้

1 ขดุลอกพฒันาแหล่งน้ า
สาธารณประโยชนห์นองมกัจบั 
ท าแกม้ลิง ขดุลอกในพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 143,055 ตารางเมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร คันดินบด
อดัแนน่ กวา้ง5.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร สูงเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ลูกรังบดอดัแนน่ กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร 2 ท าการ
ประมง (เล้ียงปลาในกระซัง) 
กระซังขนาด 5.00 x 5.00 x 
2.50 เมตร 3 กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ปลูกต้นกก) ใน
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 216 ตาราง
เมตร 4 กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ปลูกหมอ่นเล้ียง
ไหม) ในพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 216 
ตารางเมตร 5 กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ปลูกขา้วท านา) 
ในพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 216 ตาราง
เมตร พกิดั Lot : 16.4398  Lon
 : 103.4460

    16,753,200 ศูนยเ์รียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริฯ
 ทีไ่ด้ก่อสร้าง

มศูีนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง ใหป้ระชาชนได้ศึกษา 
และพฒันาความรู้

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
มาตรฐานเทศบาลต าบลสมเด็จ 
ต าบลสมเด็จ จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีโรงฆ่าสัตวท์ีไ่ด้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และ
ถูกหลักสุขาภิบาล

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตวข์นาดใหญ่
และได้มาตรฐาน  เพือ่ผลิต
เนือ้ทีม่ีคุณภาพ  มีวธิกีารฆ่า
สัตวท์ีถู่กต้อง

10,000,000 จ านวนโรงฆ่าสัตว์
ทีไ่ด้ก่อสร้าง

มีโรงฆ่าสัตวท์ีไ่ด้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และถูกหลัก
สุขาภิบาล

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

33 โครงการเครือข่ายก่อสร้างเตาเผา
ขยะไร้มลพิษ เทศบาลต าบล
ธญัญา อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ก าจัดขยะในเขตชุมชน
เทศบาล และ อปท. เครือข่าย
 จ านวน 10 แห่ง

พืน้ที ่7 ไร่ 10,000,000 พืน้ทีไ่ด้ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ

มีสถานทีก่ าจัดขยะในเขตชุมชน
เทศบาล และ อปท. เครือข่าย

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 15 โครงการ 92,748,200

ป ี2559  รวมจ านวน 8 โครงการ 37,720,000

ป ี2560  รวมจ านวน 13 โครงการ 48,420,000
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่
ท่องเทีย่วแหลมโนนวเิศษ หมู ่9 
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ ์
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ยาว 600 เมตรสูง 1.5 เมตร ถม
ดินปริมาตร 36,000 ลบ.เมตร 
หรือพืน้ทีป่ระมาณ 4.5 ไร่ค่า
พิกัด E 0336490 N 1847979

6,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

2 ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วบ้านค า
แคน หมู ่5 ต าบลนิคม เชือ่ม
สะพานเทพสุดาต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ ์จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนขนาด 24 
ตร.ม. จ านวน 2 หลัง - 
ก่อสร้างทางวิง่ คสล.กวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร - 
ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
กวา้ง0.60 เมตรยาว 300 เมตร
 - ก่อสร้างรูปปัน้ไดโนเสาร์
จ าลองพร้อมตกแต่งจ านวน 10 
ตัว ค่าพิกัด E0336250 
N1848220

3,620,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

3 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ศูนยบ์ริการนักท่องเทีย่วเชิงเขาภู
สิงห์ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์
 จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ห้องน้ าสาธารณะ 2 ห้อง  /สุขา
 6 ห้อง ลานจอดรถ คสล. พืน้ที่
 2,500 ตร.เมตรค่าพิกัด E 
0341671 N 1848322

1,500,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

4 ก่อสร้างอนุสรณ์สถานขบวนการ
เสรีไทยและการท่องเทีย่วรวม 
อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

พิกัดที ่16.774076,104.029518 50,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว น้ าตกผา
นางคอย บ้านทุง่นางาม หมู ่10 
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู จังหวดั
กาฬสินธุ–์   บ้านน้ าพุ หมูท่ี ่1  
ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน   
จังหวดัสกลนคร

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

จุดเร่ิมต้นโครงการ 16° 50.803´
 น จุดส้ินสุดโครงการ 104° 
1.279´ M.O

800,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เกาะมหาราช ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะมหาราช
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วของ
จังหวดักาฬสินธุ์

8,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ปรับปรุง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

7  ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเจ้าปูกุ่งศรี
 พร้อมหน้าวดัสวา่งกุงศรี บ้าน
หนองกุงศรี หมู1่ ต าบลหนองกุง
ศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเจ้าปูกุ่ง
ศรี พร้อมหน้าวดัสวา่งกุงศรี

2,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ปรับปรุง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าวงัล้ิน
ฟ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่ว บ้านโนน
ศิลาอาสน์ หมูท่ี ่2  ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าวงั
ล้ินฟ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  1  
แห่งพิกัดเร่ิมต้น  N 16 31 47 E
 103 12 37 พิกัดส้ินสุด N 16 
31 44 E 103 12 32

1,500,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ปรับปรุง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าโคกดิน
แดงเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์
 บ้านค ามะโฮ หมูท่ี ่7  ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณป่าโคกดินแดงเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์  1  แห่ง
พิกัดเร่ิมต้น  N 16 31 06 E 
103 11 57 พิกัดส้ินสุด N 16 
31 04 E 103

3,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ปรับปรุง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลิงเปือ
ยตามโครงการพัฒนาแก้มลิงหนอง
เลิงเปือยอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ บ้านโพนงาม หมู ่1 
ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้มีสถานทีท่่องเทีย่ว
รองรับนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ลงลูกรังรอบบริเวณถนน จัด
สวนหยอ่ม ปลูกต้นไม้เพือ่
ปรับปรุงภูมิทัศให้สวยงาม 
ระยะทางประมาณ  10 
กิโลเมตร  

5,000,000 จ านวนสถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
ปรับปรุง

มีสถานทีท่่องเทีย่วรองรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 8 โครงการ 30,620,000

ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 61,240,009

ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 800,000
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386 
 

ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัต ิ

  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 28 , 29 และข้อ 31  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

- สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
- หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
  4.  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

“การติดตาม”  Monitoring  หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  Feedback  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่
ก าลัง  เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินให้ลุ ล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลา  ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  ระหว่างหน่วยงาน กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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“การประเมินผล”  Evaluation  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด า เนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  การ
ขยายขอบเขต  หรือการยุติ  การด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงาน  จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยา กร
(งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ 
 การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเท่ี ยงตรง  เป็นปรนัย  
เชื่อถือได้ 
 
องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
 1.  ปัจจัยน าเข้า  Input 
 2.  กระบวนการติดตาม  Process 
 3.  การประเมินผลผลลัพธ์  Output Goal 
  ส่วนปัจจัยน าเข้า  Input   คือปัจจัยที่ อปท.  จะต้องมี เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผน  อันได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ส่งเข้าสู่    อบจ.  =   M&E UNIT          การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเ มินแผนยุทธศาสตร์ของ อปท . โดย
ตนเอง  ครั้งนี้  ได้แก่  แบบประเมินที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร 
  ส่วนของกระบวนการติดตาม (process)  ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น  เป็นการติดตามรายไตรมาส  ในแต่ละปี  เป็นการติดตาม
ผลขั้นกลาง IR (Intermediate Result)  ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่   การติดตามในช่วงนี้ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดี
หรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  การติดตามในทุกช่วงของแผนยังเป็น  “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ” Early Warning System  ว่าแผนฯ  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุ แผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ได้แก่  แบบรายงานที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ส่วนของการประเมินผลลัพ ธ์  (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย  เ ครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลั พธ์  ได้แก่  แบบรายงานที่ 3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เนื้อหาส าคัญในการประเมิน  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยรวม  (ผลจากแบบรายงาน  แบบที่ 3/2 และ 3/3) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  1 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

(พ.ศ.2558-2560) 
 

-------------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 วิสัยทัศน์ (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (14) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท. ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิง
สถิติที่ส าคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห ์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
    - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
    - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทยีบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ
ความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท.และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ
ความรุนแรงของปัญหา 
    การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    - มีการน าเสนอให้เห็นสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของ อปท. 
    SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
     - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
     - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 

25 
 

(4) 
 

(2) 
(2) 
 
5 

(3) 
 

(2) 
 
5 

(2) 
(3) 
5 

(3) 
(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรง
ของปัญหาและความต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นสัดส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา 

6 
(2) 
 

(2) 
(2) 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน์ 

มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
    - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
    - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

65 
5 
(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ      
    - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนที ่
    - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพของ อปท. 
    - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
(4) 
(4) 
(2) 

 

3.4 เป้าประสงค ์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

4 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแตล่ะ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
* ตัวชี้วัด 
     - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค ์
     - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
(4) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร(์ต่อ) 

* ค่าเป้าหมาย 
     - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
     - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ * มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร ์
     - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
 

10 
 

(5) 
 

(5) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
  * โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจไุว้ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
  * โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เป้าประสงค์ 
     - โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เป้าประสงค ์
     - มีโครงการฯครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
     - มรีูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการติดตามโครงการพัฒนา 

15 
(8) 
 

(2) 
(3) 
(3) 
(7) 
(3) 
 

(2) 
(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได ้ 100  

 
หมายเหตุ ;  1.การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

                  2.ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้ส าหรับตรวจสอบ 
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ล าดับที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ระยะทาง ล าดับที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ระยะทาง
ตลอดสาย (กม.) ตลอดสาย (กม.)

1 กส.3002 บ.หนองแวงศรีสวสัด์ิ - บ.โนนขี้ควง  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.โนนขี้ควง - 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.ไคร้นุ่น - 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.อู้ 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.อู้ - บ.บัวสามัคคี อ.สมเด็จ 12.200              
15 กส.3057 บ.ชัยศรี - บ.ครองทรัพย์ 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                

รายละเอียดทะเบียนทางหลวงชนบท
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมโยธาธิการ  ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคผนวก - 394



ล าดับที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ระยะทาง ล าดับที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ 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.ดินจี่ 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.ขมิ้น - 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.ขมิ้น - 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.นาจารย์ - 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.โคกประสิทธิ์ อ.ฆ้องชัย 4.020                
59 กส.2025 บ.หนองบัว - บ.หัวสนาม อ.ห้วยเม็ก 7.000                80 - บ.ท่าแห่ - บ.โคกประสิทธิ์ อ.ฆ้องชัย 3.350                
60 กส.2029 บ.หนองแสง - บ.นากุง อ.ยางตลาด 3.400                81 - บ.ห้วยผ้ึง -บ.นาคู - บ.ไค้นุ่น อ.ห้วยผ้ึง 0.972                
61 กส.2033 บ.กุดหวา้ - บ.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ 5.904                82 - บ.ท่านาจารย์ - 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.สวนป่าย่อย 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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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 
  แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2558-2560)  ฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  และเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐโดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลมาแปลงสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล  
ได้แก่  การแก้ไขปัญหาความยาก จน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  รวมทั้งโครงการเมืองน่าอยู่  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีฐานะยากจน  ตลอดจนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ได้แก่การศึ กษา  วัฒนธรรม   
สุขภาพ  พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งแผนพัฒนาฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะใช้ถือเป็น  กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 ต่อไป 
 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
             แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลั กคิด
ที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรมที่จะน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ เป้าหม าย  จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ในที่สุด 
              แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
  2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ  
  3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
  4.  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



2 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
                แผนพัฒนาสามปี  เป็นกรอบหรือเครื่องมือ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่จะน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทาง  การด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านงบประมาณ,บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
      -  เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค  โดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและ 
     นโยบายของผู้บริหารเพื่อจะก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผน 
 ขั้นตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
      -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนสรุปยุทธศาสตร์  การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์  ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ,ปัญหา 
     ความต้องการและนโยบายผู้บริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

 -  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประชุมพร้อมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาคม ประชุมกันเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/แผนงาน พร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 

 ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
      -  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      -  การวิเคราะห์ 
        -  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
      -  การตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดพัฒนาในห้วงเวลา 3 ปี            
 ขั้นตอนที่ 4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาเป็นการพิจารณาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนาโดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการ / แผนงาน จากปัจจัย ดังนี้ 
       -  ความจ าเป็นเร่งด่วน 
       -  ขีดความสามารถทางทรัพยากรทั้งคน  งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ 
       -  ความเชื่อมโยงของแผนงาน และระยะท่ีจะด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่  5    การจัดท ารายละเอียดโครงการ / แผนงาน                                          
 ขัน้ตอนที่  6    จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่  7    การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 



 
 

บทที่  2 
 

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของจังหวัด 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด  สภาพ
ทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต  หน่วยการปกครอง การถือครองที่ดินการเกษตร  ทรัพยากรป่าไม้  ประชากร สภาพเศรษฐกิจ แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ  การชลประทาน สถานีสูบน้ํา การไปรษณีย์ ประปา โทรศัพท์ ไฟฟ้า  สภาพทางสังคม  การศึกษา ศาสนา  และการ สาธารณสุข  แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัด   สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์   

สมัยกรุงธนบุรีประมาณ  พ.ศ. 2310   พระเจ้าองค์เวียงดาแห่งนครเวียงจันทน์ได้สิ้นพระชนม์  โอรสท้าวเพี้ยเมืองแสนได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์   และ
ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบแทนทรงพระนามว่า   “พระเจ้าสิริบุญสาร” 

พ.ศ. 2320   ท้าวโสมพะมิตร และ อุปฮาดเมืองแสนฆ้องโปง เมืองแสนหน้าง้ําเกิดขัดใจกับ  
พระเจ้าศิริบุญสาร  จึงรวบรวมผู้คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง   ข้ามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณกลุ่มน้ําก้ําแถบบ้านพรรณา ( ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ) 
ต่อมาท้าวสิริบุญสาร  ได้ยกกองทัพติดตามมา  ท้าวโสมพะมิตรจึงอพยพต่อไปโดยแยกเป็น 2  สาย คือ 
  สายที่1   มีเมืองแสนหน้าง้ําเป็นหัวหน้า  อพยพไปทางทิศตะวันออกสมทบกับพระวอหลบหนีไปจนถึงนครจําปาศักดิ์  และตั้งบ้านเรือน  ณ ดอนค้อนกองต่อมา
เรียกว่า" ค่ายบ้านดู่บ้านแก"ในปี  พ.ศ. 2321  พระเจ้าสิริบุญสาร  ให้เพ้ียสรรคสุโภย ยกกองทัพมาปราบพระวอตายในสนามรบ   ผู้คนที่เหลือจึงอพยพไปอยู่ในเกาะกลาง
ลําแม่น้ํามูล  ชื่อว่า "ดอนมดแดง"(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี) 
 สายที ่2   มีท้าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน้า   ได้อพยพข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้   และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกลางหมื่น   ต่อมาท้าวโสมพะมิตร   ได้ส่งท้าวตรัยและ
คณะ  ออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร้างเมืองใหม่ใช้เวลาประมาณปีเศษจึงจะพบทําเลที่เหมาะสมบริเวณลําน้ําปาวและเห็นว่าแก่งสําโรงชายสงเปลือยมีดินน้ํา อุดมสมบรูณ์  จึง
อพยพผู้คน  มาตั้งบ้านเรือนและได้จัดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
 พ.ศ. 2336   ท้าวโสมพะมิตรได้นําเครื่องบรรณาการ คือ กาน้ําสัมฤทธิ์  เข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1  แห่ง
ราชวงศ์จักรี และขอตั้งบ้านแก่งสําโรง ขึ้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า  " กาฬสินธุ์ " และได้แต่งตั้งท้าวโสมพะมิตรเป็น " พระยาชัยสุนทร " 
  พ.ศ. 2437   พระยาชัยสุนทร  ( ท้าวเก )  ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นแบบ   เทศาภิบาล มีมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และให้เมืองกาฬสินธุ์  
เป็น " อําเภออุทัยกาฬสินธุ์ " ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด 
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วันที่ 1 สิงหาคม  2456  ได้ยกฐานะอําเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็น  " จังหวัดกาฬสินธุ์ " ให้มีอํานาจปกครอง อําเภออุทัยกาฬสินธุ์  อําเภอสหัสขันธ์   

อําเภอกุฉินารายณ์   อําเภอกมลาไสยและอําเภอยางตลาด   โดยให้ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด   วันที่ 18 กุมภาพันธ์   2474 จังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยุบเป็นอําเภอ  ขึ้นกับจังหวัด
มหาสารคาม  และ วันที่  1  ตุลาคม 2490 ได้ยกฐานะเป็น " จังหวัดกาฬสินธุ์ "  จนถึงปัจจุบัน 

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน  จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า  ซึ่งมีความเจริญ
ทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจาก
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ําปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสําโรง” แล้วได้นําเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสําโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า  “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ําดํา” ซึ่งเป็น
เมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  “กาฬ” แปลว่า “ดํา” “สินธุ์” แปลว่า “น้ํา” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า  “น้ําดํา” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก 
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สภาพทั่วไป      

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที ่ 

ประมาณ  6,946.746  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  4,341,716.25  ไร่ หรือ ร้อยละ 4.50 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้ 
               ทิศเหนือติดต่อกับ  จังหวัดสกลนคร  และจังหวัดอุดรธานี  โดยมีลําน้ําปาวและห้วยลําพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต 
                 ทิศใต้ติดกับ   จังหวัดร้อยเอ็ด  และ  จังหวัดมหาสารคาม 
                ทิศตะวันออกติดต่อกับ  จังหวัดสกลนคร  และจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีสันปันน้ําของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต 
                 ทิศตะวันตกติดต่อกับ  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีลําน้ําชีเป็นเส้นแบ่งเขต  และบางส่วนติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 
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 หน่วยการปกครอง 
                  การปกครองแบ่งออกเป็น  18  อําเภอ  135  ตําบล   1,584   หมู่บ้าน  36  ชุมชนเมือง 

1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
2   เทศบาลเมือง    
69   เทศบาลตําบล    
79   องค์การบริหารส่วนตําบล 

(ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556) 
 
ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ชาย     490,617  คน 
  หญิง     494,467 คน 
  รวมทั้งสิ้น    985,084  คน 

(ข้อมูล: สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) 
 
ป่าไม้ 
              จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ป่าไม้ 1,144,700 ไร่ หรือประมาณ 26.36 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
              - อุทยานแห่งชาติ มี 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 57,500 ไร่ 
              - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มี 1 แห่ง คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มีพ้ืนที่ประมาณ 28,125 ไร่ 
              - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มี 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลําปาว มีพ้ืนที่ประมาณ 200,000 ไร่ (พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ําของเขื่อนลําปาว) 
              - วนอุทยาน มี 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานภูพระ  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,200 ไร่   วนอุทยานภูวัวมีพ้ืนที่ประมาณ  4,000 ไร่  และวนอุทยานภูแฝก  มีพ้ืนที่ประมาณ  
4,062.50 ไร่ 
(ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์) 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
 
สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป  

รายงานเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือนมีนาคม  2556 เศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือนมีนาคม  2556 ภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ  12.40 
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 54.36 ของเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ท า การประเมินภาวะเศรษฐกิจ  ในเดือนมีนาคม2556 ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ  12.40 เป็นอัตราที่ชะลอตัวจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของด้านอุปทาน และ ด้านอุปสงค ์โดยพิจารณาได้ดังนี้ 

ด้านอุปทาน (Supply side) มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  จากภาคบริการ  และภาคอุตสาหกรรม  ส่วนภาคเกษตร
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยภาคเกษตรหดตัวร้อยละ  -6.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  จากการลดลงของผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง รวมถึงในหลายพ้ืนที่หันไปปลูกอ้อยเนื่องจากมีความต้องการน้ าน้อยขณะพืชที่ส าคัญอย่างอ้อยโรงงานและมันส าปะหลังยังคงมีปริมาณสูงข้ึน  
ส าหรับสถานการณ์ทางด้านราคายังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่น าผลผลิตมันส าปะหลังเข้าโครงการรับจ าน าของรัฐบาล และผู้รับซื้อก็พยายามปรับราคาให้
ใกล้เคียงกับราคาท่ีรัฐบาลรับจ าน าด้วย ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.74 ชะลอตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  8.06 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่
ตลาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง  และอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล  ภาคบริการขยายตัวร้อยละ  12.69 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ  106.24 ใน
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกที่สูงขึ้น และสินเชื่อที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อการบริโภคส่วนบุคคลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สะท้อนให้เห็นถึง
ก าลังการซื้อของประชากรในจังหวัดยังคงสูงข้ึน 

ด้านอุปสงค(์Demand side) มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ  21.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  19.58 เป็นผลจากการขยายตัวของ
การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังขยายตัว  ส่วนด้านการใช่จ่ายของรัฐบาลหดตัวจากการจัดสรรงบประม าณท่ีลดลง การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัวร้อยละ  
67.42 เป็นผลจากก าลังซื้อของประชากรที่สูงขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน  ขณะที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายมากข้ึนสะท้อนจากการน าส่งรายได้ห้างที่สูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การน าส่งมอบรถยังคงสูงข้ึนจากการเร่งน าส่ งจากโครงการรถยนต์คันแรก  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัวร้อยละ 14.97 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  32.95 เป็นผลจากการสูงขึ้นของสินเชื่อเพ่ือการลงทุนจากสถาบันการเงินในจังหวัด  ประกอบกับการสูงขึ้นของ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์  ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  หดตัวร้อยละ  -26.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  จากการลดลงของงบประจ าเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ ากว่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินต่ ากว่าปีที่ ผ่านมา 
ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 

(ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  มีนาคม 2556) 
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1.  การเกษตรกรรม 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น 2,933,661 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.57 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ทํานา จํานวน 1,781,968 
ไร่ (ร้อยละ 60.47 ของพ้ืนที่การเกษตร) พ้ืนที่ทําไร่ จํานวน 822,669 ไร่ (ร้อยละ 28.04 ของพ้ืนที่การเกษตร) พ้ืนที่ปลูกพืชผัก  จํานวน 9,774 ไร่ (ร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่
การเกษตร) พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 113 ไร่ (ร้อยละ 0.004 ของพ้ืนที่การเกษตร ) นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ทําการเกษตรอื่นๆ  จํานวน 130,175 ไร่ (ร้อยละ 4.44 
ของพ้ืนที่การเกษตร) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย และอ่ืนๆ ดังนี้ 
        ข้าว ปีการผลิต 2553/2554 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น 1,574,292 ไร่ แยกเป็นปลูกข้าวเหนียว 1,103,704 ไร่ ผลผลิต 555,178 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  
503 กิโลกรัมต่อไร่ และพ้ืนที่ปลูกข้าวเจ้า 470,588 ไร่ ผลผลิต 235,132 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที ่ที่เหลือจํานวน 207,676 ไร่ บางส่วนเป็นพื้นที่ทํานาท่ี
ถูกปล่อยว่างเปล่า  ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์  และบางส่วนใช้ในกิจกรรมอื่น  ๆ เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  การเลี้ยงปลา  ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้ง  ยังมีการทํานาปรังในพื้นที่รวม  
173,307 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ข้าวเหนียวนาปรัง  33,779 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ  21,415 ตัน และพ้ืนที่ข้าวเจ้านาปรัง  137,528 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ  92,646 ตัน 
       พืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ทําไร่  จํานวน 822,669 ไร่ ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง  323,850 ไร่ ผลผลิตรวม 1,062,228 ตัน อ้อยโรงงาน  มีพ้ืนที่เพาะปลูก  
476,011 ไร่ ผลผลิตโดยรวม 4,574,465 ตัน ส่วนที่เหลือใช้ในการผลิตพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ถั่วลิสง ถั่งเหลือง ฯลฯ 
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีพ้ืนที่ 188,963 ไร่ ใช้ในการปลูกยางพารา  145,188 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่กรีดได้  16,911 ไร่ และพ้ืนที่ยังไม่ให้ผลผลิต  128,277 ไร่ มีผลผลิตรวม
ประมาณ 54,793 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย  270.01 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  พ้ืนที่ที่เหลืออีก  43,775 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอื่น  ๆ เช่น ยูคาลิปตัส ขนุน มะละกอ และ
มะม่วง เป็นต้น  

(ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ.2556) 
 
2. การปศุสัตว์  
      การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  95 จะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็ก  (รายย่อย) โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง  26 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์ม
มาตรฐานไก่เนื้อ 9 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานไข่ไก ่2 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานสุกร 14 ฟาร์ม และฟาร์มมาตรฐานโคนม 1 ฟาร์ม 
 การค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น สําหรับราคาท่ีเกษตรกรขายได้ในปี 2553 ราคาสุกร ราคาเพ่ิมขันร้อยละ  4.33 ไก่เนื้อราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
5.74 โคเนื้อราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.15 ในด้านสถิติจํานวนการเลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ชนิดต่างๆ แยกได้ดังนี้ 
     โคเนื้อ จํานวนโคเนื้อ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีทั้งสิ้น 128,471 ตัว ลดลงร้อยละ  56.44 และมีปริมาณการผลิตโคเนื้อระหว่างปี  17,665 ตัว ลดลงจากปี 2552 
ร้อยละ 144.51 การเลี้ยงส่วนใหญ่  ในพ้ืนที่อําเภอกุฉินารายณ์  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  อําเภอยางตลาด  อําเภอสมเด็จ  อําเภอหนองกุงศรี  ข้อมูลตลาดนัด  ปี 2553 จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีตลาดนัดโค -กระบือ 7 แห่ง ได้แก่อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  1 แห่ง อําเภอยางตลาด  1 แห่ง อําเภอสมเด็จ  1 แห่ง อําเภอกุฉินารายณ์  2 แห่ง อําเภอนาคู 1 แห่ง 
อําเภอหนองกุงศรี 1 แห่ง ซึ่งการซื้อ-ขายส่วนใหญ่ จะเป็นการซื้อ-ขายโคเนื้อ 
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     สุกร จํานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีทั้งสิ้น 32,723 ตัวจํานวนครัวเรือนเกษตรกร  ผู้เลี้ยงสุกร 2,997 ครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตสุกรในระหว่างปี  
จํานวน 21,038 ตัว ลดลงร้อยละ 103,48 เมื่อเทียบกับป ี2552 
     ไก่ ปี 2554 มีไก่เนื้อ 35,935 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 583 ครัวเรือน ไก่พ้ืนเมือง 1,355,374 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 57,958 

          (ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   ข้อมูล  ณ  วันที ่ 31  มกราคม  2556)  
 
3. การประมง 
     สัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิลแปลงเพศ  และปลาดุกบิ๊กอุย  โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดประมาณ  
1,173 ราย แบ่งเป็นพ้ืนที่การเลี้ยง  7,240 ไร่ ผลผลิต 1,448 ตัน มูลค่า 236.68 ล้านบาท/ปี สําหับปลานิลแปลงเพศในกระชัง  มีเกษตรกรผู้เลี้ยง  จํานวน 78 ราย พ้ืนที่
การเลี้ยง 84,240 ลูกบาศก์เมตรหรือเท่ากับ  4,680 กระชัง ผลลิต 3,744 ตัน มูลค่า 255 ล้านบาท/ปี ส่วนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  มีเกษตรกรเลี้ยงจํานวน  89 ราย พ้ืนที่
การเลี้ยง 386 ไร่ ผลผลิต 4,246 ตัน มูลค่า 183 ล้านบาท/ปี 

(ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) 
4. การอุตสาหกรรม 
     โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งสิ้น 441 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร  226 แห่ง เช่น โรงสีข้าว 95 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  131 
แห่ง 
 
5. สหกรณ์ การรวมกลุ่มและแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น 

สหกรณ์  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีสหกรณ์ทั้งสิ้น  สมาชิก132,054 คน เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร  95 สหกรณ์ ( 90.48% ) สมาชิก 
114,426  คน ( 86.65% ) และเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 10 สหกรณ ์( 9052% ) สมาชิก 17,628 คน ( 13.35% ) ซึ่งจําแนกตามประเภท โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร 

1.  สหกรณ์การเกษตร   95 สหกรณ ์   สมาชิก   114,426   คน 
 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์  9  สหกรณ ์ สมาชิก   16,936   คน 
2.  สหกรณ์บริการ         1  สหกรณ ์ สมาชิก        692   คน 
3.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน 4   สหกรณ์  สมาชิก    3,500   คน 
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6.  โรงงานอุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์   ส่วนมากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร   เช่น  โรงสีข้าว  โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง  
โรงงานผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาวเป็นต้น   อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในจังหวัดยังมีไม่มากนัก   เนื่องจาก  จังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรม   ทําให้เกิดข้อเสียเปรียบด้านการถูกเลื อกเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมจากนักลงทุน
ภายนอก   ถ้ามีการลงทุนใหม่  จะมีแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมต้องเข้าไปอยู่เขตเดียวกันมากข้ึน   เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม  ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมี  การกําหนดเขต
อุตสาหกรรมให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการลงทุนด้านการบริการพ้ืนฐานอันเป็นของรัฐซึ่งใน  อนาคตถ้ามีการกําหนดเขตประกอบอุตสาหกรรมแล้ว   คงจะเน้นการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมที่เป็นระบบมีความชัดเจนมากขึ้น   
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานประกอบการ  ณ  เมษายน 2555  จํานวนโรงงานที่ยังคงดําเนินการอยู่ทั้งสิ้น 469  แห่ง โดยแยกเป็นโรงงาน ดังนี้ 
         อุตสาหกรรมการเกษตร 138  แห่ง ได้แก่  โรงสีข้าว 97 แห่ง , โรงงานทํามันเส้น 26  แห่ง โรงงานแป้งมันสําปะหลัง  9  แห่ง , กะเทาะเปลือก  ต้ม อบ ถั่วลิสง 
1 แห่ง , คัดแยกขนาดหรือปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืช  2  แห่ง , โรงงานทําแป้งทําขนมจีน 1  แห่ง , เพาะเชื้อเห็ด ทําลังไม้สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 1  แห่ง  

 อุตสาหกรรมอาหาร  31  แห่ง  ได้แก่  ผลิตน้ําแข็ง 20 แห่ง , ทําน้ําตาลดิบและน้ําตาลทราย 2 แห่ง, ทําเม็ดสาคู ทําเส้นก๋วยเตี๋ยว 2 แห่ง , ทําน้ําปลา 2 แห่ง , 
 โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง , ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 1 แห่ง ,ไส้กรอกปลารมควัน 1 แห่ง , ทําปลาร้า 1 แห่ง , ทําไอศกรีม 1 แห่ง 
          อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   2  แห่ง  ได้แก่ ผลิตเอทานอล  1  แห่ง , ทําน้ําดื่ม 1 แห่ง 
           อุตสาหกรรมสิ่งทอ  10  แห่ง  ได้แก่ ทอผ้า 6  แห่ง , ผลิตไส้ผ้าห่มจากเศษผ้า 2 แห่ง , ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเส้นใย  2 แห่ง 
           อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 1 แห่ง ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง 
          อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 แห่ง ได้แก่ ผลิตกระเป๋าที่ทําจากหนังสัตว์และหนังเทียม 1 แห่ง , ผลิตรองเท้า 1 แห่ง 
           อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  39  แห่ง  ได้แก่ แปรรูปไม้ ต่าง ๆ 10 แห่ง , ทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้และวงกบประตูหน้าต่าง   21  แห่ง , ผลิตชิ้นไม้สับ   
4  แห่ง ,  เผาถ่านจากไม ้ 1 แห่ง , ทําเขียง 3 แห่ง 
            อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน  13  แห่ง ได้แก่ ประดิษฐ์กรรมทําเครื่องเรือนจากไม ้ 13 แห่ง 
             อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์ 7  แห่ง ได้แก่ พิมพ์สิ่งพิมพ์ 1 แห่ง  
             อุตสาหกรรมเคมี  7  แห่ง ได้แก่  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  6  แห่ง  ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสําหรับทําเครื่องหมายบนถนน 1 แห่ง  
             อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  6  แห่ง ได้แก่ ผสมแอสฟัลท์กับหินเพื่องานก่อสร้างผิวถนน 6 แห่ง 
             อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  5 แห่ง ได้แก่ ปะยางรถยนต์ 4  แห่ง , ผลิตยางเครป  5  แห่ง 
             อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  15  แห่ง ได้แก่ บดย่อยพลาสติกเก่า 1 แห่ง , ล้าง บด ย่อยพลาสติก  14  แห่ง  
             อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ  65  แห่ง ได้แก่ ทําอิฐดินเผา  8  แห่ง, ทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  57 แห่ง 
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             อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ  32  แห่ง ได้แก่ ทําวงกบประตูหน้าต่างจากเหล็ก  2 แห่ง , ทําประตูหน้าต่างเหล็กดัด   6 แห่ง , ทําเครื่องใช้จากโลหะ   1 แห่ง , 
อัดเศษโลหะ  1 แห่ง  , ผลิตหลังคาเหล็ก  4 แห่ง ,กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียระไนและเชื่อม  17 แห่ง 
             อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล   19 แห่ง  ได้แก่ ซ่อมเครื่องยนต์  ซ่อมตัวถังรถยนต์   17 แห่ง , ซ่อมเครื่องจักรการเกษตร  3 แห่ง , ซ่อมและดัดแปลงรถยนต์
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ 1 แห่ง 
             อุตสาหกรรมขนส่ง  54  แห่ง  ได้แก่ กลึงชิ้นส่วนของส่วนประกอบรถยนต์  3 แห่ง , ซ่อมรถยนต์จักรยานยนต์  3 แห่ง , ซ่อม-ปะยางรถยนต์  47 แห่ง , เคาะ
พ่นสีรถยนต์  1 แห่ง 
  อุตสาหกรรมทั่วไป  29  แห่ง  ได้แก่ ดูดทราย  4  แห่ง ทําป้ายเครื่องหมายจราจรและทําผลิตคอนกรีต 1 แห่ง , ผลิต ส่งและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า  3  แห่ง , 
ผลิตก๊าซ  5  แห่ง  , บรรจุก๊าซ  5  แห่ง , ห้องเย็น  3 แห่ง ,  ซัก อบ รีด  1  แห่ง , ผลิตไอน้ําของกิจการโรงแรม   1 แห่ง , คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย  4 แห่ง , ตากกากแป้งมันสําปะหลัง  1 แห่ง 

                                (ที่มา :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ เมษายน 2556) 
7.  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ําสําคัญไหลผ่าน  ดังนี้ 
          1. ห้วยยาง   ลําน้ําพาน  และน้ําปาว  ลําน้ําทั้ง  3 สายนี้ มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณเทือกเขาภูพาน  แล้วแยกสาขาออกไปหล่อเลี้ยงบริเวณอําเภอต่าง  ๆ  คือ 
อําเภอท่าคันโท อําเภอคําม่วง อําเภอสหัสขันธ์  อําเภอหนองกุงศรี  อําเภอยางตลาด  อําเภอเมือง  และอําเภอกมลาไสย  รวมทั้งสิ้น 7 อําเภอนอกจากนั้น  ลําน้ําปาวยังเป็น
ที่ตั้งเข่ือนลําปาว สามารถส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 314,000 ไร่ ช่วยการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ  180,000 ไร่ 
      2.  ลําน้ํายัง  มีแหล่งกําเนิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่านอําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ์ และอําเภอนามน แล้วผ่านเขตอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ไปรวม
กับแม่น้ําชี ลําน้ํายัง เป็นแหล่งการเกษตรที่สําคัญหล่อเลี้ยงประชาชนในเขต อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ และอําเภอนามนเกือบทั้งหมด 

 3.  ลําน้ําชี   เป็นลําน้ําที่มีความสําคัญต่อประชาชน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนหนึ่งของลําน้ําชีไหลผ่านอําเภอกมลาไสย  อําเภอยางตลาด  และอําเภอ
ฆ้องชัย เป็นระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ทําให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณท่ีแม่น้ําชีไหลผ่าน ได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตร เป็นอย่างมาก 

 4.  ลําน้ําสายอื่น ๆ เช่น ห้วยโพธิ์ ห้วยสีทน ห้วยแกง อยู่ในเขตอําเภอเมืองและก่ิงอําเภอดอนจานห้วยผึ้ง ห้วยฝา ห้วยสะทด อยู่ในเขตอําเภอห้วยผึ้ง  ลําห้วยจุม
จัง อยู่ในเขตอําเภอกุฉินารายณ์  ลําน้ําสายนาเวียง  อยู่ในเขตอําเภอเขาวง  และห้วยมะโน  อยู่ในเขต  อําเภอนาคู  ลําน้ําแหล่งนี้เป็นลําน้ําสา ยเล็กๆ แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ที่อยู่บริเวณลําน้ําไหลผ่าน ในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก   
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8.  การชลประทาน 
             โครงการขนาดใหญ่  เขื่อนลําปาว  ความจุของอ่างที่ระดับน้ําสูงสุด  2,450  ล้านลูกบาศก์เมตร   ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก  1,950  ล้านลูกบาศก์เมตร      
    พ้ืนที่รับประโยชน์ พ้ืนที่ในเขตระบบส่งน้ํา 
                   -  ฤดูฝนประมาณ          314,000 ไร่ 
                     -  ฤดูแล้งประมาณ         180,000        ไร่ 
              โครงการขนาดกลาง   18 แห่ง     ปริมาณเก็บกักน้ํา  88.61  ล้านลูกบาศก์เมตร  พ้ืนที่รับประโยชน์  75,837   ไร่ 
              โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  -  โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน  บ้านแดนสามัคค ี อําเภอเขาวง 
  -  โครงการขยายผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน(งานขุดสระเก็บน้ํา) อําเภอ เขาวง 
  -  โครงการอ่างเก็บน้ําลําพะยัง ( ตอนบน ) อําเภอเขาวง 

   -  โครงการจัดหาแหล่งน้ําช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลําปาวอันเนื่องมาจาก  พระราชดําริ 
  -  โครงการฝายทดน้ําห้วยเสือเต้น  อําเภอสหัสขันธ์ 
  -  โครงการปรับปรุงทํานบดินและระบบส่งอ่างเก็บน้ําห้วยด่าน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

   -  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ํา  อ่างเก็บน้ํานาไร่เดียว อําเภอสหัสขันธ์ 
 
9.  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
         ศูนย์บริการโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์  มีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบจนถึงปี  2548 รวมทั้งสิ้น  52  สถานี ตั้งอยู่ใน  12 อําเภอ  มี
พ้ืนที่โครงการ  118,840  ไร่ และพ้ืนที่ส่งน้ํา  73,420  ไร่ 
 
10.  ถนน 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   มีระยะทางถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ   รวมทั้งสิ้น 1,616.484  กม. ถนนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  1,111.27 กม. 
(68.75%) นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง  370.40 กม. (22.91%) และคอนกรีต 134.82 กม.  (8.34%)  
 
11.  การไปรษณีย์ 
             จังหวัดกาฬสินธุ์มีที่ทําการไปรษณีย์ทุกอําเภอ และมีไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  53 แห่ง  กระจายอยู่ในอําเภอ   
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12. การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 18 แห่ง ให้บริการด้านสื่อสารไปรษณียภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
13.  การประปา มีกิจการประปาทั้งหมด 3 แห่ง ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
14.  โทรศัพท์ ในปีงบประมาณ  2554 มีชุมสายโทรศัพท์  โครงข่ายของ  TOT จํานวน 79 ชุมสาย จํานวน 37,843 เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์  โครงข่ายของ  TT&T 
จํานวน 6,237 เลขหมาย เลขหมายที่เปิดใช้แล้วในส่วนของโครงข่าย  TOT จํานวน 20,959 เลขหมาย และโครงข่าย  TT&T จํานวน 3,724 เลขหมาย โดยประเภทผู้เช่า
ส่วนมากเป็นบ้านพักอาศัย ส่วนราชการ และ ธุรกิจต่างๆ ตามลําดับ                                       

(ที่มา : บ.ทีโอท ีจํากัด จํากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556) 
15.  การไฟฟ้า 
           จังหวัดกาฬสินธุ์ มีไฟฟ้าใช้กระจายไปเกือบทุกหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์  และ ในปี 2554 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  218,439 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  
215,065 คงเหลือท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 2.226 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.019  

(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2556) 

สภาพทางสังคม 

1.  การศึกษา 
      ในปี 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 683 แห่ง มีครู อาจารย์ 9,620 คน มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 158,510 คน มีอัตราส่วน ครู อาจารย์ ต่อ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1:16 มีการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

(ที่มา : สพป.กส. เขต 1,2,3 และ สพม. เขต 24)  
 
2. การศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสํานักสงฆ์ใน  พุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด  มีวัดจํานวนทั้งสิ้น  756 แห่ง 
พุทธศาสนิกชน 980,158 คน นอกนั้นเป็น คริสต์ศาสนิกชน และอิสลาม  

(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) 
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3. การสาธารณสุข 
 สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล   จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลดังนี้  โรงพยาบาลประจําจังหวัด  1 แห่ง  โรงพยาบาลประจําอําเภอ   13  แห่ง  จําแนกเป็น

โรงพยาบาลทั่วไปประจําจังหวัด  ขนาด  360  เตียง จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง  จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์   
โรงพยาบาลยางตลาด   และโรงพยาบาลเขาวง   โรงพยาบาลขนาด  90  เตียง  จํานวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลกมลาไสย   และโรงพยาบาลสมเด็จ   นอกนั้นเป็น
โรงพยาบาล  30 เตียง  จํานวน 8 แห่ง สถานพยาบาลประเภทสถานีอนามัย  มีจํานวน  157 แห่ง  กระจายอยู่ในทุกตําบล 
       สาเหตุการตายที่สําคัญ 3 อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
           1. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบจาการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ 
           2. เนื้องอก          

3. สาเหตุตายภายนอกของการป่วยและการตาย 
(ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ มกราคม 2556) 

 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ 
 1. พิพิธภัณฑ์สิรินธร  ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป็นสถานที่แสดง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยไดโนเสาร์ และซากสัตว์ดึกดําบรรพ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ท่ีเชิงภูกุ้มข้าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์สิรินธรตั้งอยู่บนพื้นที่ 333 ไร่ ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร อาคาร
พิพิธภัณฑ์มีพ้ืนที่ภายในขนาด 8,800 ตารางเมตร และพ้ืนที่ภายนอกขนาด 3,165 ตารางเมตร  
  สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์- สหัสขันธ์ (ทางหลวง 227) ประมาณ 28 กิโลเมตร  (ก่อนถึงสหัสขันธ์ 2 กิโลเมตร) มีทางแยกขวาไปวัด สักวันอีก 1  
กิโลเมตรวัดนี้เป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จํานวนมาก  โดยซากกระดูกบางส่วนได้นํามาจัดแสดงที่ศาลาวัด  มีการจัดนิทรรศการแสดงความเป็นมาของบการเกิด
ไดโนเสาร์ยุคต่างๆ รวมทั้งรูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูกเหล่านี้ นอกจากนั้น ห่างจากศาลาวัดไปประมาณ 100 เมตร มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ฝังอยู่ในพื้นดินบริเวณเชิง
เขา ได้รับการขุดแต่งโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเป็นซากกระดูกไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอต   ประมาณ 7 ตัว ซึ่งอยู่ในยุคครีเทเชียส อายุประมาณ 130 ล้านปี และใน
พิพิธภัณฑ์ฯ  ยังมีซากปลาโบราณพันธุ์ใหม่ของโลกซ่ึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งเป็นปลาน้ําจืดมีชื่อว่า "เลปิโดเทส "  มีความยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตรอยู่ในยุคมีโซโซอิก  
หรือ 65 ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเดียวกับไดโนเสาร์  คาดว่าบริเวณท่ีพบคงเป็นบึงขนาดใหญ่และเกิดภัยแล้งทําให้ปลาตายและซ ากถูกโคลนทับไว้กลายเป็นฟอสซิลจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในบริเวณเดียวกันยังมีวัดสักกะวัน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบันดาลฤทธิ์ผล (หลวงพ่อบ้านด่าน) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยทวารวดี  ซ่ึง
ชาวบ้านในท้องถิ่นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  
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  ไดโนเสาร์  จังหวัดกาฬสินธุ์ค้นพบโครงซากกระดูกของไดโนเสาร์  ซึ่งมีอายุกว่า 150  ล้านปี สถานที่ค้นพบ 3 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านนาไคร้  อําเภอกุฉินารายณ์  วัด
สักกะวัน อําเภอสหัสขันธ์  และท่ีเชิงเขาวัดภูปอ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   ที่บริเวณภูกุ้มข้าว  วัดสักกะวัน  อําเภอสหัสขันธ์  เป็นแหล่งที่ค้นพบชิ้นส่วนโครง
กระดูกไดโนเสาร์ที่มีความสมบูรณ์  และ มากที่สุดในประเทศไทย ( มากกว่า 600 ชิ้น ) 

 รอยเท้าไดโนเสาร์   จังหวัดกาฬสินธุ์ค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2539 บริเวณกลางลานหินร่องน้ําห้วยวังเครือจาน  เชิงเขาภูแฝก  
เทือกเขาภูพาน บ้านน้ําคํา ตําบลภูแล่นช้าง  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ประเภทเทอร์โรฟอสจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนเซอร์  ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 
140 ล้านปี ซึ่งลักษณะรอยเท้ามีความชัดเจนถึง 7 รอย  
 2. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท้าวโสมพะมติร )   

 ตั้งอยู่หน้าที่ทําการไปรษณีย์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ํา  มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์   ชาวกาฬสินธุ์
ได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์  เพ่ือเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กําเนิดเมืองกาฬสินธุ์ 
 3. เมืองฟ้าแดดสงยาง     
  ตั้งอยู่ในเขตอําเภอกมลาไสย   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ   20  กิโลเมตร มีซากอิฐปนดิน  คูเมืองสองชั้น   มีลักษณะเป็นท้องน้ําที่มองเห็น   คือพระธาตุยาคูผัง
เมืองรูปไข่แบบทวารวดีแต่มีตั้งเมืองสองชั้นเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวเมือง  ชาวนามักขุดพบใบเสมา  หินทรายมีลวดลายบ้างไม่มีบ้างที่ข้ึนทะเบียนไว้กรมศิลปากร   130 
แผ่น  การพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุลช่างคุปตะรุ่นหลังอายุ   ประมาณ 1,000 - 2,000  ปี  มีอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบกล้องยาสูบดินเผาลวดลายอมราวดี
ก้านขดเป็นรูปตัวมังกร อายุ 7,000 ปี ที่น่าสนใจคือกล้องยาสูบชนิดเดียวกันแต่ทําด้วยทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ   5,000 - 6,000  ปี  ซึ่งเป็นเครื่องมือยืนยันว่า   ยุคโลหะ
ของสุวรรณภูมิได้เริ่มมาก่อนทุกๆ แห่งในโลกนี้     

 ใบเสมาบ้านก้อม   ตั้งอยู่บ้านเสมา   ตําบลหนองแปน   อําเภอกมลาไสย   (อยู่ภายในเมืองฟ้าแดดสง ยาง ) ทําด้วยศิลาแลง  กว้าง 1 ศอก หนา 8 นิ้ว รวม 29 
แผ่น และทําด้วยศิลาแลง จําหลักฐานเป็นเทวดา ผู้ชาย 1 หลัก ผู้หญิงยืนเคียงกัน 1 หลัก กว้าง 1 ศอกคืบ ยาว 3 ศอก หนา 8 นิ้ว 1 แผ่น         
 4.  พระธาตุยาคู   

 ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา   อําเภอกมลาไสย   ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  19  กิโลเมตร  เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวารดีทําด้วยอิฐดิน   
ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร  สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข  สูงจากฐาน ถึงยอด 8 เมตร  เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอิฐ
ของพระเถระผูใ้หญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ 
 5. พระพุทธไสยาสน์ถ้ าภูค่าว   

 ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล  ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์  ห่างจากอําเภอสหัสขันธ์  ประมาณ 6 กิโลเมตร  บริเวณถํ้าภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาแห่ง
หนึ่ง  ปัจจุบันเป็นเพียงวัดเล็ก  ๆ  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลงจากพระนอนทั่วไปคือ   ไสยาสน์ตะแคงซ้าย   ไม่มีพระเกตุมาลา   
พระนอนองค์นี้มีประวัติว่าสร้างข้ึน  เมื่อปี  พ.ศ. 2235  เป็นพระโมกคัลลานะเป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป  และมีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี       
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 อุโบสถวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  บ้านนาสีนวล ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ (ห่างจากจังหวัดประมาณ  36 กม.) มีสิ่งสําคัญ  ได้แก่พระพุทธไสยาสน์  ที่น่าแปลก
คือตะแคงซ้าย  ไม่มีพระเกตุมาลา  สร้างข้ึนเมื่อ  พุทธศักราช 2235 อุโบสถสร้างด้วยไม้ใต้น้ําจากอ่างเก็บน้ําลําปาว  มีลักษณะเปิดโล่งระเบียงปูด้วยศิลาแลง  ซึ่งแกะสลัก
ลวดลายไทยเป็นสามมิติศิลปะผสมผสานระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ยังมีวิหารสังฆนิมิตซึ่งเป็นที่เก็บพระพุทธรูปและพระเครื่องเรือนแสน 
 8.  พระพุทธสถานภูปอ   

 ตั้งอยู่ตําบลภูปอ   อําเภอเมืองกาฬสินธุ์   ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ  28 กิโลเมตร   ไปทางอําเภอสมเด็จหรืออําเภอสหัสขันธ์   เป็นที่
ประดิษฐ์พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์   ฝีมือช่างจากสมัยทวารวดีจําหลักบนหน้าผา   2  องค์  เป็นที่เคารพบูชา ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง   องค์แรก
ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางข้ึน   องค์ท่ีสอง   ประดิษฐานอยู่บนภูปอ  นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว   ยังเป็นสถานที่มี
ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง 
 9. พุทธสถานภูสิงห์    
  ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์  อําเภอสหัสขันธ์   ใกล้ตลาดสหัสขันธ์ห่างจากจังหวัด   34  กิโลเมตร มีทางขึ้น 2 ทาง คือ  ทางลาดยางคดเค้ียวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศ
ตะวันตกและทางเดินเท้า   ทําเป็นบันได   104 ขั้น ทางทิศตะวันออก   เป็นสถานที่พักผ่อน   ที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ   ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา   หมู่บ้าน  
และน้ําในเข่ือนลําปาวอันสวยงามอีกด้วยพุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   หน้าตักกว้าง  10.5เมตร  มีพุทธลักษณะ
สง่างามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511      
 10.  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง  

 ตั้งอยู่ในเขตตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ ( ห่างจากจังหวัด ประมาณ 90 กม. ) ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่นแบบ  HOME STAY  
 11. พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์   

 พิพิธภัณฑ์ของดีกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัด ( อาคารเดิม ) จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตอาชีพหัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง  ๆ 
เช่นห้องประวัติของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ห้องวิถีชีวิตของชาวผู้ไทในอดีตท่ีมีหัตถกร รมพ้ืนบ้านต่างๆจัดแสดง  ไว้ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ห้องวิถีชีวิตการทํานาชาวนากาฬสินธุ์  ห้องโชว์แพรวา  ห้องจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร  และห้องจําหน่ายผ้าไหม  สินค้าของที่ระลึกต่าง  ๆ ของ
จังหวัด   
    12. พุทธอุทยานอ่างเก็บน้ าห้วยสังเคียบ  “ เกาะแก้วเบญจรัตน์” 

 ตั้งอยู่อําเภอสมเด็จ  ห่างจากจังหวัดประมาณ  60  กม. นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็น
มิ่งเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย 
 13. ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทบ้านโพน  ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน)  

 ตั้งอยู่อําเภอคําม่วง   ห่างจากจังหวัดประมาณ  94 กม.  ประกอบด้วยอาคารวิจิตรแพรวา  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  อาคารโปงลางและงานการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ  
ของจังหวัด พร้อมกับหาซื้อผ้าไหมแพรวาและสินค้าของที่ระลึกต่างๆ จากแหล่งผลิตในราคาท้องถิ่น 
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 14. ภูน้อย   
 ได้มีการขุดค้นพบซากฟอสซิล โดโนเสาร์ ที่ภูน้อย อําเภอคําม่วง เป็นสายพันธุ์กันพืชชนิดใหม่  มีขนาดใหญ่อยู่ในยูคจูราสสิคตอนปลาย อายุกว่า  150 ล้าน

ปี ประกอบด้วย กระดูกสันหลัง กระดูกนิ้วเท้า กระดูกซี่โครง กระดูกหน้าแข้ง กระดูกขาหน้า และโดยเฉพาะกระดูกตะ โพกท่ีมีขนาด ความยาว 150 ซม. กว้าง 50 ซม. ที่
ทําให้เชื่อว่าซากฟอสซิลที่พบ จะมีความใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีขนาดความยาวกว่า 25 เมตร ในหลุมขุดค้นเป็นซากฟอสซิลที่มีมากกว่า 2 ตัว และมี
ลักษณะนอนทับถม คล้ายกับซากฟอสซิลของภูกุ้มข้าว แต่สิ่งที่นับว่าพิเ ศษสุด คือ นักวิจัยได้ขุดค้นพบชิ้นส่วนของหัวกะโหลกขนาดความยาวเกือบ 50 ซม. กับฟัน 3-4 ซ่ี 
ซึ่งยังไม่พบว่าไปตรงกับสายพันธุ์กินพืชที่ใดในโลก จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ซากฟอสซิลที่พบบริเวณภูน้อย มีอายุเก่าแก่มากกว่า 150 ล้านปี หรือในยุคจูราสสิคตอนปลาย 

 
ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 1.  เขื่อนล าปาว  
  เป็นเขื่อนดิน  สูงจากท้องน้ํา   33  เมตร สันเขื่อนยาว   7.8  กิโลเมตร  กว้าง 8 เมตร นับเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศไทย  เริ่มก่อสร้างเมื่อ  ปี พ.ศ. 2506   
เพ่ือปิดกั้นลําน้ําปาวและห้วยยางที่เป็นหนองสองห้อง  ต.ลําปาว อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทําให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ําแฝดทางด้านเหนือเขื่อนจึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่าง
อ่างทั้งสองให้เป็นอ่างเดียวกัน ซึ่งตัวอ่างเก็บน้ําได้สูงสุด   2,450  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่รับน้ําเหนือเข่ือน 5,960  ตารางกิโลเมตรทางเข้าเขื่อนแยกจากทางหล วงสาย
กาฬสินธุ์ -มหาสารคามที่ กม.10  ประมาณ  26  กิโลเมตร เขื่อนลําปาว  เป็นเขื่อนที่สร้างข้ึนเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะ  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาเป็นเส้นการคมนาคมทางน้ําทางบกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ             

 หาดดอกเกด  ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปรับปรุงได้อย่างสวยงาม  อยู่บริเวณหน้าสันเขื่อนลําปาว  และอุทยานสัตว์น้ํา  ซึ่งเป็นศูนย์เพาะปลา   รวมจัดเป็น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําด้วย 

 สวนสะออน  (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลําปาว)  เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนลําปาว   มีเนื้อที่ประมาณ  1,420 ไร่ สร้างข้ึนเพื่อรักษา
ป่าธรรมชาติ สัตว์นานาชนิดที่สําคัญ  คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยาก  และใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว  การปรับปรุงโดยทําเป็นสวนป่าธรรมชาติปรับปรุงบริเวณให้สะอาดร่ม
รื่น ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมแบ่งภายในบริเวณสวนสะออนออกเป็นส่วนๆ โดยสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบ แล้วนําสัตว์ป่าในเมืองไทย  ทุกชนิดมาปล่อยไว้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
และศึกษา ตลอดทั้งหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติด้วย 
 2.  แหลมโนนวิเศษ   

 เป็นพื้นดินที่ยื่นเข้าไปในบริเวณอ่างเก็บน้ําของเขื่อนลําปาว  ตั้งอยู่ที่ตําบลโนนบุรี  อําเภอสหัสขันธ์  ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  36 กิโลเมตร  เป็นจุดชมพระ
อาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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    3. เกาะมหาราช   
 เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อน  อยู่ที่อําเภอหนองกุ งศรี อยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาวอยู่ตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษ  อําเภอสหัสขันธ์   ปัจจุบันมีสะพานเทพ

สุดาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมหาราช ไปยังแหลมโนนวิเศษ  และสามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฝั่งได้ขณะนี้จังหวัดได้ทําโครงการพั ฒนาถนนรอบเกาะเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง 

4.  น้ าตกแก้งกะอาม   
 อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6  ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ  ห่างจากที่ว่าการอําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ําตกที่กําลังพัฒนาให้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว  

ลักษณะน้ําตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว  มีลานหินกว้าง  สามารถจัดงานเทศกาลประจําปีได้  มีถํ้ากว้างสามารถเข้าพักผ่อนได้   การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์และ
สะดวกทุกฤดูกาล 
         5.  ผาเสวย    

ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตบ้านแก่งกะอาม  หมู่ที่ 6  ตําบลผาเสวย  เดิมชาวบ้านเรียกว่า  “ผารังแร้ง”  เมื่อ พ.ศ. 2497  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน  จึงเรียกที่ประทับแห่งนั้นว่า  “ผาเสวย” ซึ่งมีลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งอยู่บนเหวลึก  
ชาวบ้านเรียกกันว่า  “เหวหําหด” บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอสมเด็จ  17  กิโลเมตร 
เส้นทางสายสมเด็จ - สกลนคร   
 6.  สะพานเทพสุดา  (สะพานข้ามเกาะมหาราช)   

สะพานนี้เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ   อําเภอสหัสขันธ์  กับ เกาะมหาราช   อําเภอหนองกุงศรี  เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน  (ไม่นับรวมสะพานมิตรภาพ
ข้ามโขง)  ยาวประมาณ  2.04 กม.เป้าหมายเพื่อย่นระยะทางขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่าง  2 ฝั่งเขื่อนลําปาว  เพ่ือส่งมายังโรงงานฝั่งตะวันออกของจังหวัดและเพ่ือย่น
ระยะทางจากหนองคายมายังมุกดาหาร  ได้อีกประมาณ  60 กว่า กม.(จากเดิมใช้ 2 เส้นทาง คือ หนองคาย-นครพนม-มุกดาหาร และ หนองคาย-อุดรธานี-สกลนคร-ธาตุ
พนม-มุกดาหาร)และเป็นการส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวอีกด้วย นับเป็นสะพานข้ามเข่ือนที่ยาวที่สุดแห่งแรกของภาคอีสาน   
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สถานะทางการคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
 1.   สถานะการคลัง   ปัจจุบันนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มียอดเงินสะสมที่จังหวัดสามารถนํามาใช้ได้  จํานวน  29,789,337 บาท  และสะสมไว้ที่
กองทุนเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)  จํานวน  23,756,474  บาท  และส่งสมทบกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน  
3,009,310 บาท  ทําให้สถานะด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีความม่ันคงพอสมควร 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาแม้สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดีนักแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบทุกโครงการ  โดยภาพแล้วจะเป็นการบริการงบประมาณตามความเหมาะสมและความจําเป็นเร่งด่วน  เพื่อการรักษาผลประโยชน์ ของทาง
ราชการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามนโยบาย  หรือ  มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกประการ  แยกรายละเอียดตามประมาณรายรับ-รายจ่าย  ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประมาณการรายรับไว้  571,811,153.00  บาท 
รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
ก.  รายได้ภาษีอากร    
หมวดภาษีอากร  แยกเป็น 23,946,924.00 19,700,000.00 24,000,000.00 
   1. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ 23,946,924.00 19,700,000.00 24,000,000.00 
   2. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ํามัน - - - 
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร    
หมวดค่าธรรมเนียม  แยกเป็น 2,317,034.00 1,278,000.00 2,342,000.00 
   1. ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม 191,307.00 160,000.00 192,000.00 
   2. ค่าปรับผิดสัญญา 2,083,393.00 1,100,000.00 2,100,000.00 
   3.ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ดูดทราย+ธรรมเนียมพาณิชย์) 42,334.00 18,000.00 50,000.00 

ค. รายได้จากทรัพย์สิน แยกเป็น 3,238,883.00 3,040,000.00 3,252,000.00 
   1. ค่าเช่าที่ดิน 1,950,501.00 1,900,000.00 1,960,000.00 
   2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 321,500.00 240,000.00 322,000.00 

   3. ดอกเบี้ย 966,882.00 900,000.00 970,000.00 
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ตาราง (ต่อ) 
 

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

ง. รายได้เบ็ดเตล็ด แยกเป็น 1,755,897.00 3,060,000.00 1,800,000.00 
   1. ค่าขายแบบแปลน 1,737,041.00 2,500,000.00 1,800,000.00 
   2. ค่าสมัคร ส.อบจ./นายก 18,800.00 500,000.00 - 
   3. รายได้เบ็ดเตล็ด 56.00 60,000.00 - 
จ. รายได้จากทุน  แยกเป็น 37,250.00 32,000.00 37,000.00 

   ค่าขายทอดตลาด 37,250.00 32,000.00 37,000.00 
ฉ. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
     หมวดภาษีจัดสรร  แยกเป็น 260,689,593.00 215,890,000.00 269,500,000.00 
   1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 151,593,895.00 127,000,000.00 160,000,000.00 
   2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 90,896,835.00 71,990,000.00 91,000,000.00 
   3. ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม    
       ประมวลรัษฎากร 5% 18,198,863.00 16,900,000.00 18,500,000.00 
ช. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท 81,471,780.00 93,460,000.00 270,880,153.00 

     เงินอุดหนุนทั่วไป 81,471,780.00 82,000,000.00 270,880,153.00 
     เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  11,460,000 188,880,153.00 

ซ. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
     1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
รวม 373,420,111.00 336,460,000.00 571,811,153.00 
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222 
2.2  รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน / แผนงาน รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
ด้านบริหารทั่วไป 61,126,482.00 110,722,799.00 80,683,210.00 
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 61,126,482.00 110,722,799.00 80,683,210.00 
          1.1  งานบริหารงานทั่วไป 43,192,568.00 90,073,580.00 57,850,060.00 
          1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,526,972.00 3,950,160.00 4,329,100.00 
          1.3  งานบริหารงานคลัง 14,406,942.00 16,699,059.00 18,504,050.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 37,746,534.00 37,471,697.00 259,672,207.00 

     1.  แผนงานการศึกษา 20,370,634.00 30,299,597.00 223,112,347.00 
          1.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,949,140.00 8,265,670.00 190,757,167.00 
          1.2  งานระดับมัธยมศึกษา 21,421,494.00 22,033,927.00 30,455,180.00 
          1.3  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ - - 1,900,000.00 
     2.  แผนงานสาธารณสุข 500,000.00 1,008,400.00 19,410,000.00 
          2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - 1,008,400.00 40,000.00 
          2.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 500,000 - 17,120,000.00 
           2.3 งานโรงพยาบาล  - - 2,250,000.00 
     3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,075,900.00 213,700.00 7,494,000.00 
          3.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ 3,075,900.00 213,700.00 7,494,000.00 
     4.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,800,000.00 3,950,000.00 6,530,000.00 
          4.1  งานกีฬาและนันทนาการ 1,200,00.00 950,000.00 2,250,000.00 

          4.2  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,600,050.00 3,000,000.00 4,280,000.00 
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน  (ต่อ) 
 

ด้าน / แผนงาน 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
     5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00 - 3,125,860.00 
         5.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00 - 3,125,860.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 194,991,066.00 155,772,350.00 181,756,238.00 

     1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 175,528,722.00 153,772,350.00 174,421,238.00 
         1.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 41,663,022.00 24,660,450.00 32,255,360.00 

         1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 133,865,700.00 129,111,900.00 142,165,878.00 

     2.  แผนงานการเกษตร 19,462,344.00 2,000,000.00 7,335,000.00 

          2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 19,462,344.00 2,000,000.00 7,335,000.00 
     3.  แผนงานการพาณิชย์ - - - 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 10,635,918.00 34,493,154.00 49,699,498.00 

     1. แผนงานงบกลาง 10,635,918.00 34,493,154.00 49,699,498.00 

รวม 304,500,000.00 336,460,000.00 571,811,153.00 
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2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
 
หมวด รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 

1.  รายจ่ายงบกลาง 10,635,918.00 34,493,154.00 49,699,498.00 
2.  หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว 47,690,062.00 50,977,069.00 239,231,537.00 

3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 64,214,841.00 109,968,917.00 71,688,830.00 
4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,523,200.00 3,774,420.00 3,564,420.00 
5.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 177,275,979.00 134,778,040.00 180,695,868.00 
6.  หมวดเงินอุดหนุน 2,160,000.00 2,468,000.00 26,931,000.00 

รวม 304,500,000.00 336,460,000.00 571,811,153.00 
 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒน าการมาตามลําดับ  โดยจัด
ให้สภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ .ศ.2476ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้นมีลักษณะเป็นองค์การแทน
ประชาชนทําหน้าที่ให้คําปรึกษาหารือ   แนะนําแก่คณะกรรมการจังหวัดยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย   
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2481  ได้มีการตราพระราชบัญญั ติสภาจังหวัด  พ.ศ. 2481  ขึ้นโดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะสําหรับ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ นั้น  ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิมกล่าว   คือ  สภาจังหวัดยังคงทําหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น         

จนกระท่ังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2495 ซึ่งกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบบริหารราชการในส่วนจังหวัด   ของกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ  นี้ทําให้สภา
จังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด   
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แต่เนื่องจากบทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา   ซึ่งคอยให้คําแนะนําและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด  ไม่สู้จะได้ผลตาม
ความมุ่งหมายเท่าใดนัก   จึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด  ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น   ในปี 
พ.ศ. 2498  อันมีผลให้เกิด  "องค์การบริหารส่วนจังหวัด"  ขึ้นตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218  ลงวันที่ 29  กันยายน  2515  ซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง   เมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็น
สภาการปกครองท้องถิ่น จึงมีบทบาทและอํานาจหน้าที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก  

การจัดตั้งและฐานะ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  กําหนดให้มีหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   เรียกว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมี

อยู่ในทุกจังหวัดๆ  ละ 1  แห่ง  รวม 75 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วทั้งหวัด  โดยทับซ้อนกับพ้ืนที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  คือ 
เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนั้น  ความเป็นนิติบุคคลก่อให้เกิดอํานาจหน้าที่และขอบเขตพ้ืนที่ในการใช้อํานาจหน้าที่นั้น   จนถึงปัจจุบัน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2546)  
ซึ่งได้บัญญัติให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น   เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่   เขตจังหวัด  กําหนดให้มีหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด     

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 1.  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที ่3  พ.ศ. 2546 
  1.1  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
   1)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
   2)  จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเป็นประธานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3)  สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   6)  อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2498  เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
   7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7 ทวิ)  บํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
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   8)  จัดทํากิจการใดๆ  อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   9)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง   หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้   ทั้งนี้   ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  1.2  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และ
ให้คํานึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบ   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  1.3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ  อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัด
ได ้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  1.4  กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหน้าที่ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทํา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได้ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภู มิภาคจัดทํากิจ
กรมดังกล่าวนี้   ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ  ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
  1.5  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการเอกชน   ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้   โดยตรา
เป็นข้อบัญญัต ิ
  1.6  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทํากิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้   แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทํากิจการนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ 
  1.7  การดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทําให้ได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ   ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
  นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้ 
   1.1.1  จัดทําแผนและประสานแผนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  การส่งเสริมอาชีพ  ความเป็นอยู่ของประชาชน  การกินดีอยู่ด ี
   1.1.2  สนับสนุนโครงการของส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงการประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   1.1.3  คุ้มครองดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   
เป็นต้น  และได้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
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 2.  อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2542  และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  กําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระเบียบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
           1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
           2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
           3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน  
           4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
           5. การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           6. การจัดการศึกษา  
           7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
           8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
           9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
          10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
          11. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
          12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
          13. การจัดการและดูแลสถานที่ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา  
          14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
          15. การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
          16. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
          17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
          18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
          19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
          20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
          21.การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
          22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
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          24. จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
          25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นอ่ืน  
          26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน             
   27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
          28. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
          29. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้างต้น  เป็นการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม  2545  โดยลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  มีดังนี้ 
  1. ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  2.  เป็นการดําเนินการที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม   
และไม่เข้าไปดําเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 
  3.  เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความเก่ียวต่อเนื่อง  หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า  1  แห่งขึ้นไป 



 
 

  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่  2.1   แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540     
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่4 พ.ศ. 2552          

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
-  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
-  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน  30 คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  (มาจากการเลือกต้ังโดยตรงวาระ 4 ปี) 

-  รองนายก อบจ. 2  คน (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิก อบจ.) 
-  เลขานุการและท่ีปรึกษานายก อบจ. รวมกันไม่เกิน 5 คน  (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิกสภา อบจ.) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์(2 ตําแหน่ง) 

กองแผนฯ กองช่าง กองการศึกษา
ฯ 

กองส่งเสริมฯ 

ฝ่ายสํารวจและออกแบบ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการประชุม ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายพัสด ุ ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายงบประมาณและ
พัฒนารายได ้

ฝ่ายบัญช ี ฝ่ายกิจการสภาฯ ฝ่ายทรัพย์สินและ
พัฒนารายได ้

ฝ่ายเครื่องจักรกล 

ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาและ

วัฒนธรรม 
ฝ่ายนิติการฯ 

ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ
แบะสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล 

ฝ่ายผังเมืองฯ 

สถานศึกษาในสังกัด 12  แห่ง 

ส านักปลัด อบจ. กองคลัง กองกิจการสภา
ฯ 

กองพัสดุฯ 
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ฝ่ายส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 



ส่วนที ่3 
 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ปีที่ผ่านมา 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ  ในช่วงรอบปี  พ.ศ.  2557 
 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

1.1 เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรฯ จ านวน 3 โครงการ เงิน 21,490,000 บาท 
1.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา ศูนย์กีฬาฯ จ านวน 1 โครงการ เงิน 200,000 บาท 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสฯ 
จ านวน 3 โครงการ เงิน 370,000   บาท 

1.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จ านวน 3 โครงการ เงิน 730,000   บาท 

1.5 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน 2 โครงการ เงิน 90,000   บาท 

 รวม จ านวน 10 โครงการ เงิน 22,880,000   บาท 
           
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

2.1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งฯ จ านวน 106 โครงการ เงิน 141,993,500 บาท 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติฯ จ านวน 12 โครงการ เงิน   16,633,700   บาท 
2.3 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   จ านวน 11 โครงการ เงิน 20,734,000   บาท 

2.4 ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค จ านวน 1 โครงการ เงิน 409,795   บาท 

 รวม  130 โครงการ เงิน 179,770,995   บาท 
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3.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        จ านวน 5 โครงการ เงิน 20,197,520 บาท 
3.2 สนับสนุนโรงเรียนสีขาวเยาวชนสดใส จ านวน 4 โครงการ เงิน 1,332,000 บาท 

 รวม  9 โครงการ เงิน 21,529,520 บาท 
    
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
 

4.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพฯ จ านวน 7 โครงการ เงิน 6,928,000   บาท 
4.2 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกฯ จ านวน 46 โครงการ เงิน 15,006,270   บาท 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจฯ จ านวน 1 โครงการ เงิน 110,000   บาท 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จ านวน 3 โครงการ เงิน 1,490,000   บาท 

4.5 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ จ านวน 4 โครงการ เงิน 3,000,000   บาท 

4.6 พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จ านวน 2 โครงการ เงิน 2,100,000   บาท 

4.7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน จ านวน 66 โครงการ เงิน 13,770,080   บาท 

4.8 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยฯ จ านวน 1 โครงการ เงิน 80,000   บาท 

4.9 ส่งเสริมงานด้านการศึกษาฯรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 6 โครงการ เงิน 35,416,140   บาท 

 รวม จ านวน 126 โครงการ เงิน 77,900,490   บาท 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

จ านวน 9 โครงการ เงิน 1,320,000  บาท 

 รวม จ านวน 9 โครงการ เงิน 1,320,000  บาท 
 
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

6.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืนฯ จ านวน 3 โครงการ เงิน 650,000   บาท 
6.2   ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ จ านวน 10 โครงการ เงิน 2,050,000 บาท 
6.3 ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพ จ านวน 2 โครงการ เงิน 700,000   บาท 
6.4 ส่งเสริมการศึกษาอบรบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 2 โครงการ เงิน 2,050,000   บาท 
6.5 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ

วงจรฯ 
 1 โครงการ เงิน 300,000   บาท 

 รวม จ านวน 18 โครงการ เงิน 5,750,000 บาท 
 
     รวมทั้งสิ้น           314   โครงการ   เงิน  309,151,005  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  58-62 ปี  58 ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 

1. ประชาชนได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย 
 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย 
 
 

6  โครงการ (ปี 2557) 90 ครั้ง 
 

18 ครั้ง 
 

18 ครั้ง 
 

18 ครั้ง 
 

18 ครั้ง 
 

18 ครั้ง 
 

 จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวิต  
 

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน (ปี
255 
 
5)นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
ของโรงเรียนจ านวน  24  ทุน 
 

120 ทุน 24 ทุน 24 ทุน 24 ทุน 24 ทุน 24 ทุน 

2.  การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

จ านวนถนนที่มีสภาพใช้การได้ดี 
 
 
 
 

ถนนในความรับผิดชอบของ 
อบจ.กส. ถนนที่ได้รับการถ่าย
โอน 84 สายทาง และถนนที่
ก่อสร้างเอง 10 สายทาง  
ด าเนินการ 11 สายทาง (ปี 
2557) 

94 
สายทาง 

 

20 
สายทาง 

 

20 
สายทาง 

 

20 
สายทาง 

 

20 
สายทาง 

 

14 
สายทาง 

 

3. โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ มีเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

106  โครงการ (ปี 2557) 600  
โครงการ 

120 
โครงการ 

120 
โครงการ 

120 
โครงการ 

120 
โครงการ 

120 
โครงการ 



33 

 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  58-62 ปี  58 ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 

4.  การศึกษามีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

ร้อยละของสถานศึกษาในภาพรวมได้
มาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.00-1.99 เท่ากับ ปรับปรุง   
2.00-2.99 เท่ากับ พอใช้ 
3.00-3.99 เท่ากับ ดี 
4.00 ขึ้นไป เท่ากับ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้
มาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  24 
มาตรฐาน คือ ร้อยละ 2.75  
(ปี 2555) 

4.00% 
 
 
 

3.00% 
 

3.25% 
 
 

3.25% 
 
 

3.25% 
 
 

3.25% 
 
 

5. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมด้านการ
กีฬา 

(ปี 2555) จ านวน 5 โครงการ 50 
โครงการ 

 
 

10 
โครงการ 

 

10 
โครงการ 

 

10 
โครงการ 

 

10 
โครงการ 

 

10 
โครงการ 

 
 

6.  ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 
 

1. ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 
 

รายได้ต่อต่อเดือน  21,748  ต่อ
ครัวเรือน (ปี 2554)  

50 % 10 % 10 % 10 % 
 

10 % 10 % 

 
 

1. จ านวนประชาชนที่ได้รับ
การศึกษา อบรม และฝึกอาชีพ  
 

- 15,000 
คน 

3,000 
คน 

3,000 
คน 

3,000 
คน 

3,000 
คน 

3,000 
คน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  58-62 ปี  58 ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 

7.  การท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
2. จ านวนนักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร  
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จ านวน 9  กิจกรรม (ปี 2557) 
 
นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร 
424,109  คน  (ปี 2556) 

90 
โครงการ 

 
50 % 

15 
โครงการ 

 
10 % 

15 
โครงการ 

 
10 % 

20 
โครงการ 

 
10 % 

20 
โครงการ 

 
10 % 

22 
โครงการ 

 
10 % 

8. วัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการ
อนุรักษ์ 

1. จ านวนกิจกรรมที่จัด จัดประเพณี  จ านวน 10  
กิจกรรม (ปี 2557) 

100 
 โครงการ 

 
 

20 
 กิจกรรม 

 

20 
 กิจกรรม 

 

20 
 กิจกรรม 

 

20 
 กิจกรรม 

 

20 
 กิจกรรม 

 
 

9. ประชาชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

5 ครั้ง (ปี 2557) 50 
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

6,500  คน(ปี 2557) 35,000 
คน 

7,000 
คน 

7,000 
คน 

7,000 
คน 

7,000 
คน 

7,000 
คน 

10. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์มีความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาและบริการ
ประชาชน 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและบริการประชาชน 

จ านวน 180 โครงการ (ปี 
2556) 

900 
โครงการ 

180 
โครงการ 

180 
โครงการ 

180 
โครงการ 

180 
โครงการ 

180 
โครงการ 

 
 
 



ส่วนที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

“คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม   
มุ่งน าการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

 
 พันธกิจ  (MISSION) 

  ๑.  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๒.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.  พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
๕.  พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 1.1  เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การส่งเสริม การปูองกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู  
 1.2  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
 1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
 1.4  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 1.5 ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.6  สนับสนุนการปูองกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน  
 1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ้าเป็นเร่งด่วนและไม่ซ้้าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
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 1.8  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 1.9  บูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย       
 1.10  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.11 สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ต้าบล และอ้าเภอ  
 2.2  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้้าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
 2.3  บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชน 
3.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
 3.2  ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 3.3  สนับสนุนโรงเรียนสีขาวเยาวชนสดใส 
 3.4  ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นขจัดสิ้นยาเสพติด 
 3.5  สนับสนุนการบ้าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย        
 4.2  สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ้าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
 4.5 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 4.6 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 
 4.7  พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด 
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 4.8  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
 4.9  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.10  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
 4.11  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 4.12  พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน               
 4.13  ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ  รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว  ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพฯ 
 5.4 ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
 5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
 5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านบริการ  บุคลากร  และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการท้าการเกษตรที่ยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 ส่งเสริมและพัฒนา  อนุรักษ์จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์        
 6.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
 6.4  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
 6.5  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
 6.6  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  
 6.7  ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 6.8  ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้  และความเข้มแข็งของชุมชน 
 6.9  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การออกแบบ  การผลิต  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด  
 6.10  ส่งเสริมศูนย์ปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชในชุมชน 
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นโยบายพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
…………………………………………. 

  เพ่ือการให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์  ภารกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้
ก้าหนดนโยบายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้มีการเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  นโยบายของประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  1.  สนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  สนับสนุนนโยบาย  ของรัฐบาล/จังหวัด  ร่วมมือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ส่วนราชการ  
องค์กรเอกชน  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เพ่ือน้ามาสู่การก้าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันใ นการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ซ้้าซ้อน  สามารถ
ใช้งบประมาณที่มีอยู่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
  3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  4.  บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  5.  ด้าเนินกิจการพาณิชย์  เพื่อหารายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างศูนย์เรียนรู้ทุกกลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้านหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  โดยให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยี  สมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคการเกษตรพร้อมจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
  7.  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรม  ลดละเลิกอบายมุข 
  8.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล สถานีอนามัย และ อสม. ให้มีการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยการพัฒนาภูมิทัศน์  แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม จัดให้มีสถานพักผ่อนหย่อนใจ 
  10.  ส่งเสริมการกีฬา  ให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เล่นกีฬา ทั้งกีฬาเพ่ือสุขภาพและกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  11.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ  สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษ าพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญหาท้องถิ่นเพ่ือให้ลูกหลานชาวกาฬสินธุ์มี
ความรู้คู่คุณธรรมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  12.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค  ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น ถนน สะพาน บ่อบาดาล แหล่งน้้า ท้านบ ระบบประปาและไฟฟูา 
  13.  ส่งเสริม  ท้านุบ้ารุง  พระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  14. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
       15.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส   



ส่วนที ่ 5
บญัชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2558-2560  )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการเอง/อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน)



จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1  เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยา่งครบวงจรฯ 11      57,750,000        9        52,550,000        11      52,550,000        31      162,850,000       
1.2  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกฬีา ศูนยก์ารกฬีาฯ 6        6,980,000         2        1,200,000         2        1,200,000         10      9,380,000          
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายคุนพิการและผู้ด้อยโอกาสฯ 9        3,175,000         9        3,975,000         9        4,975,000         27      12,125,000         
1.4  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 5        1,891,400         3        730,000            3        730,000            11      3,351,400          
1.5  สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5        4,380,000         1        30,000             1        30,000             7        4,440,000          

รวม 36      74,176,400       24      58,485,000       26      59,485,000       86      192,146,400       

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนส่งฯ
        (1)  กอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนน  ลูกรัง คสล. ลาดยาง 146     342,803,150      204     480,745,000      387     796,764,600      737    1,620,312,750     
        (2)  กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4        8,194,000         35      101,663,000      24      80,367,000        63      190,224,000       
2.2  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ฯ
        (1)  ขดุลอกแหล่งน้ า 33      70,766,700        57      132,102,100      33      92,042,850        123    294,911,650       
        (2) กอ่สร้างฝายน้ าล้น ท่อเหล่ียม คสล. 4        5,500,000         18      15,598,200        19      19,002,000        41      40,100,200         
2.3  บริหารจดัการภารกจิถา่ยโอนให้มีประสิทธิภาพฯ 1        40,000,000        1        40,000,000        1        40,000,000        3        120,000,000       
2.4  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 5        2,156,000         -     -                  -     -                  5        2,156,000          

รวม 193    469,419,850     315    770,108,300     464    1,028,176,450   972    2,267,704,600     

3.  ยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 6        16,673,240        1        219,000            1        219,000            8        17,111,240         
3.2  สนับสนุนโรงเรียนสีขาวเยาวชนสดใส 4        24,285,000        2        1,285,000         2        1,285,000         8        26,855,000         

รวม 10      40,958,240       3        1,504,000        3        1,504,000        16      43,966,240         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยทุธศาสตร์
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)

 งบประมาณ

รวม  3  ปี
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จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน
4.1  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพฯ 12      13,388,000        4        8,288,000         4        8,288,000         20      29,964,000         
4.2  สนับสนุนการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกฯ 62      123,081,020      99      148,196,640      80      106,494,040      241    377,771,700       
4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจฯ 3        166,000            1        50,000             1        50,000             5        266,000             
4.4 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ 8        7,940,000         2        2,690,000         2        690,000            12      11,320,000         
4.5  พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 6        5,390,000         2        690,000            2        2,690,000         10      8,770,000          
4.6  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุฯ์ 10      7,760,000         2        5,100,000         2        5,050,000         14      17,910,000         
4.7  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 69      19,585,350        37      55,885,690        38      53,357,000        144    128,828,040       
4.8  ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาธิปไตยฯ 4        4,320,000         2        2,200,000         2        2,200,000         8        8,720,000          
4.9  พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาและการบริการประชาชน 5        4,220,000         4        620,000            4        620,000            13      5,460,000          

รวม 179    185,850,370     153    223,720,330     135    179,439,040     467    589,009,740       

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 3        4,296,000         3        15,700,000        2        10,700,000        8        30,696,000         
5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนเอกลักษณ์การท่องเที่ยวฯ 3        3,000,000         2        2,500,000         2        2,500,000         7        8,000,000          

รวม 6        7,296,000        5        18,200,000       4        13,200,000       15      38,696,000         

 งบประมาณ

ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี
ยทุธศาสตร์

ปี  2558

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  -  2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
6. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยัง่ยนืฯ 5        1,276,800         3        800,000            3        900,000            11      2,976,800          
6.2  ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่ฯ 28      5,506,000         21      4,420,000         21      4,420,000         70      14,346,000         

 6.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจยัการผลิตผ้าไหมฯ 1        500,000            1        500,000            1        500,000            3        1,500,000          
6.4  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจยัการผลิตที่มาจากอินทรียช์ีวภาพฯ 3        2,200,000         3        2,250,000         3        2,250,000         9        6,700,000          
6.5  ส่งเสริมการศึกษาอบรมฯเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 10      13,613,150        5        3,350,000         5        3,650,000         20      20,613,150         
6.6  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอยา่งครบวงจรฯ 5        2,300,000         5        2,300,000         5        2,300,000         15      6,900,000          

รวม 52      25,395,950       38      13,620,000       38      14,020,000       128    53,035,950         

รวมทั้งสิ้น 476    803,096,810     538    1,085,637,630   670    1,295,824,490   1,684  3,184,558,930     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  -  2560)

 งบประมาณ

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยทุธศาสตร์
 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

บช.สรุป - 42



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ
1.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างระบบสขุภาพทีม่คุีณภาพอยา่งครบวงจร  ตัง้แตก่ารสง่เสริม การปอ้งกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู

ตวัชีว้ัด
2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ
ผู้ปวุยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม

เพื่อสนบัสนนุครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์ที่ส าคัญเพื่อใช้ใน
การรักษาผู้ปวุยฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม

 เคร่ืองฟอกเลือดด้วยไต
เทียมFresenius รุ่น 4008 
จ านวน 3 เคร่ือง

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  จ านวนเคร่ือง
ฟอกไตเทียม

ผู้ปวุยไตวายระยะสุดท้าย
ได้รับการฟอกเลือดได้รับ
บริการที่มคุีณภาพตาม
มาตรฐาน

ส านกังาน
สาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์

2 โครงการสนบัสนนุครุภณัฑ์
ทางการแพทย์

เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ที่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการผู้ปวุย

จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ที่ส าคัญ เพื่อสนบัสนนุ
การบริการมปีระสิทธิภาพ 
จ านวน 2 โรงพยาบาล

    5,000,000     5,000,000     5,000,000  จ านวน
โรงพยาบาลที่
ได้ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์

โรงพยาบาลมคีรุภณัฑ์ทาง
การแพทย์ที่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการผู้ปวุย

ส านกังาน
สาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้น จังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อจัดการฝึกอบรม
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้นและพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมคัรฯ 
การแพทย์แผนไทย สมนุไพร
ไทย การนวดสมนุไพร

อบรมอสม. จ านวน 18,000 
คน 30 รุ่น ในเขตพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์

20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวนอสม.ที่
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้น ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ การแพทย์
แผนไทย สมนุไพรไทย การ
นวดสมนุไพร

ส านกังาน
สาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วย
หายใจ

เพื่อใหบ้ริการผู้ปวุยทางเดิน
หายใจอย่างมปีระสิทธิภาพ

ผู้ปวุยระบบทางเดินหายใจ 
หรือผู้ปวุยที่จ าเปน็ต้องใช้
เคร่ืองหายใจในโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ เคร่ืองช่วยหายใจ 
จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ือง
กระตุกหวัใจด้วยไฟฟูา 5 
เคร่ือง

2,000,000    2,000,000    2,000,000     จ านวน
เคร่ืองช่วย
หายใจและ
เคร่ืองกระตุก
หวัใจด้วยไฟฟูา

ผู้ปวุยได้รับการ
รักษาพยาบาลที่มมีาตรฐาน 
เท่าเทียม  ทั่วถึง หายจาก
การเจ็บปวุยและไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อนเกดิขึน้

กองส่งเสริมฯ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและทีม่า
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ
1.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างระบบสขุภาพทีม่คุีณภาพอยา่งครบวงจร  ตัง้แตก่ารสง่เสริม การปอ้งกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5 โครงการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ าเปน็ต่อ
สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อใหผู้้ปวุย  คนพิการ 
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ที่
จ าเปน็ต่อสุขภาพจากหนว่ย
บริการ

ผู้ปวุย  คนพิการ  ผู้สูงอายุใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
12,000 คน

2,000,000    2,000,000    2,000,000     จ านวนผู้ปวุย 
คนพิการ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ทางการแพทย์

ผู้ปวุย  คนพิการ  ผู้สูงอายุ
ได้รับการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและอปุกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการอย่าง
เหมาะสม  ตามความจ าเปน็

กองส่งเสริมฯ

6 โครงการรวมพลังปอูงกนั
ไข้เลือดออกทั่วทั้งจังหวัด

เพื่อเสริมสร้างการมส่ีวนร่วม
ของผู้น าชุมชน ครัวเรือนใน
การปอูงกนัควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

พื้นที่ 18 อ าเภอ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 5,000 
ครัวเรือน

    2,000,000     2,000,000     2,000,000  จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

เกดิกจิกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพ

กองส่งเสริมฯ

7 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
คณะอนกุรรมการท างานด้าน
เอดส์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อจัดอบรม
คณะอนกุรรมการท างานด้าน
เอดส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จัดอบรมคณะอนกุรรมการ
ท างานด้านเอดส์จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 25 คน

        50,000         50,000         50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

คณะอนกุรรมการท างานด้าน
เอดส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

ส านกังาน
สาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์

8 โครงการจัดหารถพยาบาล
พร้อมอปุกรณ์ช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผู้
ประสบอบุติัเหตุอย่าง
รวดเร็วและมคีวามปลอดภยั

รถพยาบาลจ านวน 1 คัน 
ผู้ปวุยที่มาใช้บริการใน
โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
 จ านวน 8,000 คน

    2,200,000  จ านวนผู้ปวุย
ฉุกเฉินที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ปวุยอบุติัเหตุฉุกเฉินได้รับ
การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และมปีระสิทธิภาพ

โรงพยาบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้นและชุมชน
ก าจัดภยัมะเร็งตับและท่อน้ าดี

เพื่อเปน็การรณรงค์ให้
ความรู้และตรวจพยาธิใบไม้
ตับ ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
จ านวน 1,620 หมูบ่า้น/ชุมชน

ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน 
1,620 หมูบ่า้น/ชุมชน/คน

  18,000,000   18,000,000   18,000,000  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
และได้รับการ
ตรวจพยาธิ
ใบไมใ้นตับ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน 
1620 หมูบ่า้น/ชุมชน ได้รับ
การรณรงค์ใหค้วามรู้และ
ตรวจพยาธิใบไมตั้บ

กองส่งเสริมฯ

ที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ
1.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างระบบสขุภาพทีม่คุีณภาพอยา่งครบวงจร  ตัง้แตก่ารสง่เสริม การปอ้งกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

10 โครงการพัฒนาหมูบ่า้น
ต้นแบบบริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 2 ต าบลน าร่อง

เพื่อสร้างหมูบ่า้นต้นแบบใน
การใหบ้ริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

หมูบ่า้นต้นแบบ จ านวน 2 
ต าบล

    2,000,000     2,000,000     2,000,000  จ านวน
หมูบ่า้นที่ได้รับ
การพัฒนา
ต้นแบบฯ

มหีมูบ่า้นต้นแบบน าร่องใน
การใหบ้ริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

กองส่งเสริมฯ

11 ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก
แหง่ครอบครัว หว้ยโพธิ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพระ
อปุถัมภ์

เพื่อด าเนนิงานสนองพระด าริ
โครงการสายใยรักแหง่
ครอบครัวฯ ในพระราชูปถัมภ์

กอ่สร้างศูนย์ 3 วัย จ านวน 1
 แหง่

    3,000,000  จ านวนศูนย์ 3 
วัยที่ได้
ด าเนนิการ

ได้มสีถานที่ด าเนนิงานสนอง
พระด าริโครงการสายใยรัก
แหง่ครอบครัวฯ ในพระ
ราชูปถัมภ์

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 11 โครงการ 57,750,000
ป ี2559  รวมจ านวน 9 โครงการ 52,550,000
ป ี2560  รวมจ านวน 11 โครงการ 52,550,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ1.1-7 - 45



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ
1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยก์ารกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพัฒนาทกัษะการกีฬาสูค่วามเปน็เลศิ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการวิ่งตามรอยไดโนเสาร์ เพื่อส่งเสริมการออก าลังกาย
ในหมูป่ระชาชนทั่วไป

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
 จ านวน 1,000 คน

      200,000       200,000       200,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ
แข็งแรงเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจ

ปกครอง
อ าเภอสหสัขันธ์

2 โครงการแข่งขันกฬีา
นกัเรียนอปท.

เพื่อส่งเสริมนกัเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
นกัเรียนและบคุลากรของ  
อปท.

นกัเรียนตัวแทนจาก อบจ.
กาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
กฬีานกัเรียน อปท.ในระดับ
จังหวัด ภาค และประเทศ 
จ านวน 3 คร้ัง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ังใน
การแข่งขัน
กฬีานกัเรียน 
อ.ป.ท

นกัเรียนมนี้ าใจเปน็นกักฬีา
และมสุีขภาพ แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

3 โครงการมหกรรมกฬีา
ท้องถิน่ไทย (กฬีาไทคัพ)

สนบัสนนุเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกฬีา

นกักฬีาตัวแทนจาก จังหวัด
กาฬสินธุ์ร่วมแข่งขัน ระดับ
ภาคและประเทศ จ านวน 1 
คร้ัง

80,000    จ านวนคร้ังที่ไป
แข่งขันกฬีา
มหกรรม
ท้องถิน่ไทย

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ มนี้ าใจเปน็นกักฬีา
และมสุีขภาพ แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

4 โครงการกฬีาสู่ความเปน็เลิศ
 ระดับเยาวชน

ส่งเสริมการเล่นกฬีา พัฒนา
สู่มอือาชีพ

นกักฬีา ผู้ฝึกสอนโรงเรียนใน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์ จ านวน
 50  คน

200,000         จ านวน
นกัเรียนที่ไป
แข่งขันเปน็
ตัวแทนระดับ
จังหวัด

เด็กและเยาวชนใน จ.
กาฬสินธุ์ ได้เล่นกฬีาและ
พัฒนาสู่การเปน็อาชีพได้

กองการศึกษาฯ

5 โครงการแข่งขันกฬีา อบจ.
สัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถิน่ไทย

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
บคุลากรในสังกดั

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบคุลากรในสังกดั อบจ.
กาฬสินธุ์ จ านวน 1 คร้ัง

500,000         จ านวนคร้ังใน
การจัดการ
แข่งขันกฬีา

บคุลากรในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มนี้ าใจเปน็นกักฬีาและมี
สุขภาพ แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ
1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนยก์ารกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพัฒนาทกัษะการกีฬาสูค่วามเปน็เลศิ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

6 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพนกักฬีาจังหวัด
กาฬสินธุ์ (เงินอดุหนนุ
สมาคมกฬีาจังหวัดกาฬสินธุ)์

เพื่อเปน็การเพิ่มเทคนคิและ
รูปแบบการเล่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อม
และมคีวามหลากหลาย 
เพื่อใหน้กักฬีาเยาวชน มเีจต
คติที่ดี มสีภาพจิตใจที่
แข็งกร่งพร้อมที่จะลงแข่งขัน

นักกีฬาฟุตบอลชาย 40 คน 
หญิง 40 คน ,นักกีฬา
บาสเกตบอลชาย 24 คน หญิง
 24 คน ,นักกีฬาวอลเล่ยบ์อล
ชาย 24 คน หญิง 24 คน 
นักกีฬาตะกร้อชาย 24 คน 
หญิง 24 คน นักกีฑา จ านวน 
60 คน เจ้าหน้าทีท่ีม
ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบ าบัด ผู้
บันทึกสถิติและข้อมูล/
นักจิตวทิยา จ านวน 60 คน 
รวมจ านวน 344 คน

5,000,000 จ านวนนกักฬีา
และผู้เกีย่วข้อง
ที่เข้าร่วม
โครงการ

นกักฬีาเยาวชนของจังหวัด
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ไปสู่ความเปน็เลิศมากยิง่ขึน้ 
 นกักฬีาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถทดแทน
นกักฬีาทีมชาติไทยใน
อนาคตมากขึน้

สมาคมกฬีา
จังหวัดกาฬสินธุ์

ป ี2558  รวมจ านวน 6 โครงการ 6,980,000
ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 1,200,000
ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 1,200,000

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
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1.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุน คุณภาพชวีิตเดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 โครงการเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพชีวิตบคุคลออทิสติก
แบบองค์รวมจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อจัดต้ังเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตบคุคลออทิสติก
จังหวัดกาฬสินธุ์

บคุลากรสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
บคุลากรด้านการศึกษา 
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก ทุก
โรงเรียน จ านวน 200 คน

      500,000       500,000       500,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วมเปน็
เครือข่ายฯ

เพื่อใหม้รีะบบบริการจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บคุคลออทิสติกอย่างมี
ประสิทธิภาพ

มลูนอิอทิสติก
ไทยสาขา
กาฬสินธุ์

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งขององค์กรสตรี
 จังหวัดกาฬสินธุ์

เพือ่ให้องค์กรสตรีจังหวดั
กาฬสินธุ ์มีความเข้มแข็ง มี
การสร้างภาวะผู้น าทีดี่ที่
เหมาะสม ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการให้สามารถดูแลตัวเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้
ด าเนินชีวติในสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงได้อยา่งมีความสุข
 มีความมัน่คงยัง่ยนื

องค์กรสตรี 18 อ าเภอ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

      200,000       200,000       200,000  จ านวนองค์กร
สตรีที่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการมภีาวะ
ผู้น าที่พึงประสงค์ และ
องค์กรสตรีในจังหวัด
กาฬสินธุ์เข้มแข็ง

กองส่งเสริมฯ   
 พช.กส.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ ให้
เด็กและเยาวชนในสภาเด็ก
และเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมใหเ้ด็กเปน็
เยาวชนต้นแบบ

สภาเด็กและเยาวชนต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด รวมจ านวน 
200 คน

      200,000       500,000       500,000  จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ

ตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชนได้รับ
โอกาสในการสร้างเยาวชน
ต้นแบบ

กองส่งเสริมฯ 
พมจ.

4 โครงการสนบัสนนุการจัด
กจิกรรมสาธารณ กจิกรรม
พิเศษของคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อใหเ้กดิกจิกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 
ผู้ด้อยโอกาสเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
100 คน

175,000 175,000 175,000 จ านวนคนพกิาร 
ผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาสและ
เยาวชนในจงัหวดั
กาฬสินธุ ์ทีไ่ด้เขา้
ร่วมโครงการ

เกดิกจิกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพ

กองส่งเสริมฯ

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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1.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุน คุณภาพชวีิตเดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้พิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อใหเ้กดิกจิกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ

ผู้พิการทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
 จ านวน 100 คน

300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้พิการ
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

เกดิกจิกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพ

กองส่งเสริมฯ

6 โครงการปรับสภาพแวดล้อม 
  (น าร่อง) ที่อยูอ่าศัยผู้พิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

พัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ปรับปรุงบา้นผู้พิการ  จ านวน
 20 หลัง

500,000 500,000 500,000 จ านวนบา้นผู้
พิการที่ได้รับ
การปรับปรุง

คนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

กองส่งเสริม

7 โครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการทุกประเภท

เพื่อใหค้นพิการในพื่นที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกอบ
อาชีพด้วยตนเอง

คนพิการในพื้นที่ 18 อ าเภอ
ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
100 คน

300,000 300,000 300,000 จ านวนคน
พิการที่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ

ใหค้นพิการ ในพื้นที่ 18
อ าเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ เปน็
แรงที่มฝีีมอื

กองส่งเสริม

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อเปน็การเครียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ใหม้คีวาม
พร้อมและใหผู้้สูงอายุเปน็
ผู้สูงอายุที่มคุีณภาพ

ตัวแทนผู้สูงอายุในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ต าบลละ 5 คน 
จาก 150 อปท. จ านวน 750
 คน

      500,000     1,000,000     2,000,000  จ านวน
ตัวแทน
ผู้สูงอายุที่ได้
เข้าร่วม
โครงการฯ

ผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
มคีวามพร้อมในการด ารงชีวิต
ในสังคมผู้สูงอายุอย่างมี
ความสุข

กองส่งเสริมฯ

9 โครงการพัฒนาอาสาสมคัร
ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อเปน็การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
จังหวัดกาฬสินธุ์ใหม้คีวาม
พร้อมทั้งความรู้และวิธีดูแล
ผู้สูงอายุใหถู้กสุขลักษณะ

อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
จังหวัดกาฬสินธุ์จากทุกอปท.
 จ านวน 300 คน

      500,000       500,000       500,000  จ านวน
อาสาสมคัรฯที่
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

เพื่อใหอ้าสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายุมมีาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 9 โครงการ 3,175,000
ป ี2559  รวมจ านวน 9 โครงการ 3,975,000
ป ี2560  รวมจ านวน 9 โครงการ 4,975,000

1.4  สง่เสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภบิาล

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการรวมพลังรณรงค์
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ (อุดหนุน
หอการค้าจ.กส.)

เพือ่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้
ตระหนักและเข้าใจถึงผลร้าย
ของการคอร์รัปชัน่

ประชาชนกลุ่มเปูาหมายใน
จังหวดักาฬสินธุ ์จ านวน 1,000
 คน

         30,000          30,000          30,000  จ านวนประชาชน
กลุ่มเปาูหมายทีไ่ด้
เขา้ร่วมโครงการฯ

ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลัง
รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน่

หอการค้า
จังหวดักาฬสินธุ์

2 โครงการจริยธรรมน าจิต สู่ชีวติ
พอเพียง

เพือ่สร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง
ด้วยจริธรรมและธรรมะ

สมาคมผู้สูงอายจุังหวดักาฬสินธุ์
 จ านวน 180 คน

        200,000         200,000         200,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

เกิดกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพ

สมาคมผู้สูงอายุ
จังหวดักาฬสินธุ์

3 โครงการพัฒนาเยาวชน
ต้นแบบจังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้เยาวชนในจังหวดั
กาฬสินธุไ์ด้มีการพัฒนาและ
สร้างเด็กทีม่ีคุณธรรม มี
คุณลักษณะเป็นตัวอยา่งทีดี่ใน
สังคม

เด็กและเยาวชนในจังหวดั
กาฬสินธุ ์จ านวน 90 คน

        500,000         500,000         500,000  จ านวนเยาวชน
ทีไ่ด้เข้าร่วม
โครงการฯ

เพือ่สร้างเยาวชนต้นแบบทีดี่ กองส่งเสริมฯ

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนวฒันธรรม
จังหวดัฯ)

เพือ่เสริมสร้างให้หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหาร อปท. 
ผู้บริหารสถานศึกษา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการ

 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร 
อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 5,400 คน

        300,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

 หวัหนา้ส่วนราชการ ผู้บริหาร 
อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ก านนั
 ผู้ใหญ่บา้น มจีติส านกึ ทศันคติที่
ดีต่อการท างาน ชว่ยกนัพฒันา
สังคมใหเ้ขม้แขง็ นกัเรียน 
นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ได้
เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม

กองการศึกษาฯ

5 โครงการอบรมศาสนพิธกีร
จังหวดักาฬสินธุ ์(อุดหนุน
วฒันธรรมจังหวดัฯ)

เพือ่ส่งเสริมให้มีศาสนพิธกีร 
เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานพิธทีี่
ถูกต้อง และมีความช านาญใน
การปฏิบัติพิธรูีปแบบเดียวกัน
ทุกต าบล ในจังหวดักาฬสินธุ์

จัดอบรมผู้ปฏิบัติหน้าทีศ่าสน
พิธกีรประจ าจังหวดักาฬสินธุ ์
จ านวน 810 คน

        861,400  จ านวนผู้เข้า
อบรมโครงการ

จังหวดักาฬสินธุม์ีบุคคบทีผ่่าน
การอบรมศาสนพิธกีร มีผู้น าใน
การประกอบพิธกีารทาง
ศาสนาทีถู่กต้อง

กองการศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 1,891,400
ป ี2559  รวมจ านวน 3 โครงการ 730,000
ป ี2560  รวมจ านวน 3 โครงการ 730,000

1.5  แนวทางการพัฒนา สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

งบประมาณและทีม่า
วัตถุประสงค์โครงการที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการ kalasin car free 
day (อดุหนนุหอการค้าจ.กส.)

เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน เปน็
การประหยัดพลังงาน

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
 จ านวน 1,000 คน

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

เปน็การประหยัดพลังงาน 
ลดภาวะโลกร้อน

หอการค้า
จังหวัดกาฬสินธุ์

2 อบรมนกัเรียนโรงเรียนใน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อ
อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

เพื่อใหค้วามรู้ และปลูก
จิตส านกึเกีย่วกบัการ
อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

การจัดค่ายอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมแกน่กัเรียน
โรงเรียนในสังกดั จ านวน 
200 คน

100,000 จ านวน
นกัเรียนที่เข้า
ร่วมอบรม

นกัเรียนมคีวามรู้ และปลูก
จิตส านกึเกีย่วกบัการ
อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษาฯ

3 โครงการรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตส านกึการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ติดตามเฝูาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการมส่ีวนร่วมของ
เครือข่ายการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ติดตาม/เฝูาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และเพื่อรณรงค์
สร้างจิตส านกึต่อการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ติดตาม/เฝูาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทุนทางสังคมให้
ดีขึน้

เครือข่ายสมาชิกอาสาสมคัร
พิทักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ทสม.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
1,000 คน เครือข่ายจิตอาสา
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
1,000 คน เครือข่ายเยาวชน
จิตอาสา จ านวน 400 คน

4,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกดิกลุ่มเครือข่ายกลไก/
ภาคีทุกระดับเกดิจิตส านกึใน
การรณรงค์แบบมส่ีวนร่วม
ต่อการอนรัุกษ ์ทรัพยากร
ชาติและติดตาม/เฝูาระวัง
คุณภาพ ส่ิงแวดล้อมและ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทุน
ทางสังคมชุมชนใหดี้ขึน้

สนง.ทรัพยากร
ธรรม  ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1.5  แนวทางการพัฒนา สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ1.1-7 - 51



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4 โครงการปลูกปาุประชาอาสา
 800 ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี

เพื่อเปน็การเฉลิมพระเกยีรติ
และสืบสานพระราชกรณีย
กจิในการอนรัุกษท์รัพยากร
ปาุไม ้ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินนีาถ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อน

พันธุ์ไม ้ยางนา 500 กล้า ,
พยุง 500 กล้า , ประดู่ 500 
กล้า , สักทอง 500 กล้า รวม
 2,000 กล้า

      200,000  จ านวนกล้าไม้
ที่ได้ปลูก

ได้ต้นไมเ้กดิใหม ่2,000 ต้น ส านกัปลัดฯ

5 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
คืนสู่ธรรมชาติ

เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่
ธรรมชาติเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั 86 พรรษา

ปล่อยสัตว์น้ าบริเวณสวน
เฉลิมพระเกยีรติฯ อ าเภอ
ยางตลาด จ านวน 5,000 ตัว

        50,000  จ านวสัตว์น้ าที่
ได้ปล่อย

ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่
ธรรมชาติเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั 86 พรรษา

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 4,380,000
ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 30,000
ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่ 8 
บ้านมอดินแดง ต าบลโพนทอง
 -บ้านหนองโพน ต าบลไผ่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 630.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พิกัดUTM : 
E = 345503 , N = 1820995

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองโพน ทต.ไผ่ - เขต ทต.
โพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 890 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

3 ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
ฝายแตก ม.3 ต าบลล าพาน - 
บ้านท่าไคร้ ต าบลบึงวชิัย 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16.476127˚ Long 
103.495426˚ ส้ินสุด Lat 
16.485941˚ Long 103.492903˚

1,980,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

4 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้างคลอง
ชลประทานจุดใต้ประตูน้ า 3R 
(สายคลองส่งน้ าหมู ่4) บ้านบึง
วชิัย ต าบลบึงวชิัย - บ้านมิตร
สัมพันธ ์ต าบลหนองสอ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว
 13.00 เมตร พิกัด 338004.44
 เมตร E – 1828446.93 เมตร
 N

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ดงบังเก่า หมู ่11  ต าบลห้วย
โพธิ ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์– 
บ้านหัวขวา หมู ่8 , 12 ต าบล
หลักเมือง อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกลังไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร

3,434,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

6 ก่อสร้าง คสล. หมู ่ 1 บ้าน
กลางหมืน่ ต าบลกลางหมืน่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์– บ้านนา
 ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร

3,280,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองสาหร่าย หมู ่8 ทต.เหนือ 
เชือ่มบ้านดงปอ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น UTM. 344681 , 
1819195 ส้ินสุด UTM. 345656
 , 1817884

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

8 ซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยวสัดุ 
Cape Seal สายบ้านกุดลาย 
หมู ่8 ต าบลหนองกุง - บ้าน
หนองบัว หมู ่4 ต าบลโพนทอง
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ยาว 1,800 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
N 1822633 E 0342146  
ส้ินสุด N 1821153 E 0341509

1,720,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา
อินทร์แปลง ต าบลขมิน้-
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่5 บ้าน
โนนหัวเขือ่น ต าบลภูดิน - 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00-1.00เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่ 10 
บ้านโคกน้ าเกล้ียง ต าบลโพน
ทอง- บ้านหนาด ต าบลเหนือ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
630.00 เมตร  พิกัด UTM : E
 = 348601 , N = 1822368

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เริงนาแก - บ้านโคกกวา้งทต.ไผ่
 -เขตเทศบาลต าบลขมิน้ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 723 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุง่สวา่ง
 – ล าสระคลอง (จากซอยน้ า
ทิพย ์เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์-บ้านดอนยานาง 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยาง
ตลาด (ถนนสาย กส.1010)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,630 เมตร หนา 0.15
 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 
16.435801˚  Long 
103.491482˚ ส้ินสุด Lat 
16.435936˚ Long 103.468802˚

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
เรียบคลองส่งน้ าชลประทาน 
LMC บ้านหนองสาหร่าย หมู ่8
 ต าบลเหนือ เชือ่มต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  55



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองม่วง หมู ่10 ต าบล
ล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์
เชือ่ม ต าบลนาเชือก อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
460 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
16.582668,103.446361 ส้ินสุด 
16.585342 , 103.445803

1,990,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจาก
 หมู ่11 บ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลล าปาว เชือ่ม หมู ่4 
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
645 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ดงน้อย หมู ่13 ต าบลห้วยโพธิ ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์– บ้าน
หัวหนอง หมู ่11 ต าบลหลัก
เมือง อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

3,905,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่ 3 
บ้านหนองหัวช้าง ต าบลกลาง
หมืน่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์– 
บ้านดงเยน็ ต าบลดงพยงุ 
อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 723 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
สวา่งทต.ล าพาน -ชุมชนท่า
สินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 830.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

1,990,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  56



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ที่
ท าการเกษตร สายบ้านหนอง
กุงเหนือ หมู ่ 4 ต าบลหนองกุง
 - บ้านดอนสวรรค์ หมู ่ 8 
ต าบลไผ่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 950 เมตร ลูกรังหนา 0.15 
เมตร พิกัดเร่ิมต้น N 1827378
 E 0343594  ส้ินสุด N 
1827100 E 0343825

1,782,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอันแน่น 
หมู ่14 บ้านภูทอง ต าบลภูดิน -
 ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00  เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

7,350,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนทอง -บ้านโคกล่ามทต.ไผ่ -
เขตเทศบาลต าบลภูปอ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,361 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,952,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กุดอ้อ หมู ่4 ต าบลล าพาน -
บ้านท่าไคร้ ต าบลบึงวชิัย 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 936 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 
16.487190˚ long 103.484711˚
 ส้ินสุด Lat 16.485692˚  Long 
103.492912˚

2,808,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบึง
วชิัย หมู ่5 -วดัป่าแดนนาบุญ 
ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พิกัด 338054.26 เมตร E 
1825206.94 เมตร N

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  57



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองชลประทาน 1 R LMC 
ช่วงที ่1  ต าบลล าคลอง เชือ่ม
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16.578370,103.456940 
 ส้ินสุด 16.585773 , 103.461660

1,917,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองสอใต้ หมู ่2 ซอย 1 
ต าบลล าปาว เชือ่มถนนต าบล
ขมิน้ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 645 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

27 ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านกลางดง หมู ่ 10 
ต าบลห้วยโพธิ ์– บ้านคอนเรียบ
 หมู ่ 11 ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว
 1,800 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
UTM48Q34428.24 ม.E 
1812359.37 N  ส้ินสุด 
UTM48Q 345316.44 ม. E 
1813875.44 ม.N

4,699,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่ 6 
บ้านห้วยตูม ต าบลกลางหมืน่ –
 โรงแป้งมันเนชัน่แนล ต าบล
นาจารย ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
ถนนบึงไฮทต.หลุบ เชือ่มเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น UTM.341520 , 
1814564  ส้ินสุด UTM. 341440
 , 1814552

3,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  58



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30 ก่อสร้างถนน คสล. สายศรี
บูรพา หมู ่8 ต าบลนาจารย ์
เชือ่มหนองหัวช้างทต.กลาง
หมืน่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ยาว 650 เมตร ผิวจราจรกวา้ง
 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุงเหนือ  หมู ่4 ต าบล
หนองกุง-แยกบ้านโคกกวา้ง หมู่
 7 ต าบลไผ่ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 645 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 1822633 E 
0342146 ส้ินสุด N 1821153 
E 0341509

1,995,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกล่าม -บ้านโคกกวา้งทต.ไผ่ -
เขตเทศบาลต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 723 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ทุง่สวา่ง หมู ่16 – ดอนฝ้าย 
ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์เชือ่ม ถนนสาย กส 
1010 - ต าบลดอนสมบูรณ์ 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,910 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
Lat 16.447090˚  Long 
103.489356˚ ส้ินสุดLat 
16.449578˚  Long 
103.465638˚

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ลาดสมบูรณ์ หมู ่9 ต าบลบึง
วชิัย - บ้านค าไผ่ หมู ่2 ต าบล
หนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 766 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัด 340588.85 ม.E - 
1824898.62 ม.N

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  59



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

35 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โพนสวา่ง ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ ์– บ้านป่านก
ขาบ ต าบลภูปอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่เป็นแนวกันไฟพร้อมเป็น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบภู
ปอ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะยาว 4,000 เมตร คัน
ดินหนา 0.30 เมตร พิกดั
16.624431,103.624775

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองชลประทาน 1 R LMC 
ช่วงที ่2  ต าบลล าคลอง เชือ่ม
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร พกิดั
พกิดัเร่ิมต้น 
16.585773,103.461660  ส้ินสุด
 16.593177 , 103.460137

1,917,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่ 12 
บ้านท่าส าราญ ต าบลกลางหมืน่
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-บ้านแห่
 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal เชือ่มระหวา่ง
ต าบล สายบ้านค าไผ่ หมู ่2  
ต าบลหนองกุง-ทางแยกบ้าน
บึกวชิัย ต าบลบึงวชิัย อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร พร้อม
ไหล่ทางผิวจราจรกวา้งข้าวละ 
0.50 เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร

1,839,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
แวงใต้ ต าบลขมิน้ – หนองแวง
เหนือ ต าบลภูปอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

400,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  60



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกนางาม หมู ่10  ต าบลภูดิน
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-ต าบล
โนนน้ าเกล้ียง อ าเภอสหัสขันธ ์
(ถนนเรียบล าห้วยบง)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่ 9 บ้าน
หามแห ต าบลโพนทอง – บ้าน
ค าเม็ก ต าบลไผ่ – บ้านหนาด 
ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  พิกัด UTM :
 E = 346176 , N = 1821361

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกล่ามทต.ไผ่ -บ้านสะอาด
สมศรีทต.ภูปอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
723 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย
บ้านนาสัมพันธ ์หมู ่2 ต าบลบึง
วชิัย อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-
บ้านโปร่งแค ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว
 300 เมตร พิกัด 335719.90 
ม.E-1830189.01 ม.N

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองชลประทาน 1 R LMC 
ช่วงที ่3 ต าบลล าคลอง เชือ่ม
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16.593177,103.460137
 ส้ินสุด 16.5938235 , 
103.460287

1,917,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  61



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่ 4 บ้าน
หัวนาค า ข้างสระอีสานเขียว 
ต าบลกลางหมืน่ – ทางหลวง
ชนบทบริเวณบ่อขยะ ต าบลนา
จารย ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal สายบ้านโนนสง่า 
หมู ่3 ต าบลหนองกุง -บ้าน
หนองแสงจันทร์ หมู ่6 ต าบล
บึงวชิัย อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร พร้อม
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 
ระยะทางทัง้ส้ิน 1,000 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 1828184 E 0341577 
  ส้ินสุด N 1827716 E 0340799

1,839,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่13 
บ้านโนนศาลา ต าบลภูดิน - 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
เชียงเครือ ต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-บ้านกุด
ครอง ต าบลดอนจาน อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 650 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละประมาณ 0.50 ม.

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
หัวช้าง หมู3่ ต าบลกลางหมืน่ -
 ถนนลูกรัง บ้านนาจารย ์หมู่8 
ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,600,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  62



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50  ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรบ้านห้วยแสง หมู ่9 
ต าบลภูปอ-บ้านโคกใหญ่ 
ต าบลขมิน้ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ยาว 1,900 เมตร คันดินสูง 
1.00 เมตร ลงลูกรังพร้อมบด
อัดหนา 0.20 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

51  ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
ต าบลหนองสอ-ต าบลนาเชือก
(ช่วงที1่ บ้านอัมพวนั หมู่7 - 
หนองม่วง หมู1่0 -สะพานนา
เชือก ต าบลล าคลอง อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

52  ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
ต าบลหนองสอ-ต าบลนาเชือก
(ช่วงที2่ทต.หนองสอ-บ้านปลา
เค้าน้อย หมู่6 สะพานนาเชือก)
 ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

53  ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
สุขสวสัด์ิ หมู่14  ต าบลหลุบ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- บ้านปอ
แดง ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,100  เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

54  ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย
บ้านโคกใหญ่ ต าบลขมิน้-บ้าน
ห้วยแสง ต าบลภูปอ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 635 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  63



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

55  ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบค า
แช่กลอย-สะอาดสมศรี1 หมู6่ 
ต าบลภูปอ-เขตเทศบาลต าบล
นาจารย ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,969,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

56  ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบค า
แช่กลอย-สะอาดสมศรี2  หมู6่
 ต าบลภูปอ -เขตเทศบาล
ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะยาว 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,986,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

57  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เหล่าหลวงใต้ หมู1่1 ต าบลภู
ดิน-ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 475 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-1.00 เมตร

1,795,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

58  ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
ต าบลหนองสอ-ต าบลล าคลอง 
(ช่วงบ้านอัมพวนั หมู ่7 -
สะพานบ้านหนองสองห้อง) 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

59  ก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ
เคพซีลถนนลาดยาง สาย กส.
1060 บ้านกุดอ้อ ต าบลล าพาน
 - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 6,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  64



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก
บ้านกลางหมืน่ หมู่1 ต าบล
กลางหมืน่-ถนนลาดยางบ้าน
นาจารย ์ต าบลนาจารย ์อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,600 เมตร 

3,200,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

61 ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายบ้านสวา่ง หมู ่1(ซอย 40) 
ต าบลภูดิน  อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์-ต าบลโนนน้ าเกล้ียง 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

1,407,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

62 ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านสวา่ง หมู ่1(จุดวงกลม
หมูบ่้าน) ต าบลภูดิน - ต าบล
ล าปาว อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,200 เมตร หนา 
0.20 เมตร

1,463,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

63 ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านสวา่ง หมู ่1 ต าบลภูดิน
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-บ้าน
แจ้งนคร ต าบลนิคม อ าเภอ    
สหัสขันธ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 
0.20 เมตร

985,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

64  ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านโคกนางาม หมู ่10(
ข้างวดัไชยาราม) ต าบลภูดิน-
ต าบลขมิน้ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

844,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  65



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

65  ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบ
คลอง 1R LMC ฝ่ังบ้านหาด
ทอง หมู3่ ต าบลล าคลอง - 
ต าบลหนองสอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ระยะทาง 3,700 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

66  ก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้ม
หนองแวง หมู1่  ต าบลล าคลอง
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์-ต าบล
นาเชือก อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 3,700 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนน คสล.ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ-์
ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด
 (สายคุ้มเหล่าชาด-หนองฝาย)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนลูกรังสายต าบลบึง
วชิัย เชือ่มต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์(ทางไป
ป่าช้าบ้านหนองม่วง หมู1่0)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,800 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

69  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองสอใต้ หมู ่11 บ้านโนน
สมบูรณ์ ต าบลล าปาว -บ้าน
โนนตูม หมู ่4  ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 645 เมตร หนา 0.15
 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  66



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70  ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู ่4 
บ้านโนนตูม หมู ่ 4 ต าบลล า
คลอง -ต าบลหนองสอ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1,200 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

71  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบ
ซีล เลียบคลอง IL-RMC บ้าน
ดอนสนวน หมู่ 9 ต าบลหลุบ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนน
ศิลาเลิง ต าบลโนนศิลาเลิง 
อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมี
พืน้ทีล่าดยางไม่น้อยกวา่ 6,000
  ตร.ม.

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

72 ซ่อมแซมถนนและขยายผิว
จราจรแบบถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีต เลียบคลอง
จากต าบลเหนือ-ต าบลหลุบ-
ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

73  ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองชลประทาน 4R LMC 
บ้านเตาไห ต าบลหลุบ - บ้าน
กกกอก หมู ่11 ต าบลเหนือ  
เชือ่มต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  67



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

74 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสะพาน
หนองฮาง บ้านโนนส าราญ หมู่
 1 ต าบลเหนือ เชือ่มต าบลห้วย
โพธิ ์ต าบลเชียงเครือ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

1,641,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

75  ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
แวง บ้านสะอาดใต้ หมู ่4 
ต าบลเหนือ เชือ่ม คลองส่งน้ า
ชลประทาน LMC ต าบลเชียง
เครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000  เมตร หนา 
0.20 เมตร

1,641,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

76  ก่อสร้างถนนลาดยางสายส่ี
แยกบ้านหนาด หมู ่5 ต าบล
เหนือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์
เชือ่ม ต าบลม่วงนา อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

77  ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
สะอาดใต้ หมู ่4 ต าบลเหนือ 
เชือ่ม ต าบลเชียงเครือ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 
0.20 เมตร

1,368,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่3 ต าบลภูปอ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- บ้าน
โพนสวาง ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  68



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

79 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรบ้านป่านกขาบ หมู ่
4 ต าบลภูปอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ-์บ้านโนนค าม่วง 
ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.20 เมตร

2,250,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

80 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่านก
ขาบ หมู่4 ต าบลภูปอ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ-์บ้านโนนชาด 
ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 10,000 เมตร

3,750,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองชลประทาน ต าบลหลุบ 
เชือ่มเทศบาลเมือง ต าบล
กาฬสินธุ ์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

82 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุข
สวสัด์ิ หมู ่14 ต าบลหลุบ -
เทศบาลเมือง ต าบลกาฬสินธุ ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหัวคู
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์- บ้าน
โต้น ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

1,100,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกกลาง หมู ่3 ต าบลหลุบ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- บ้านปอ
แดง ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 780 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  69



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

85 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองดอนชัย(คุ้มท่าไฮ) ต าบล
หลุบ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- 
บ้านโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ดอนสนวน ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์- บ้านโนนศิลา
เลิง ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอ
ฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

87 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเคปซีล
 สายเรียบคลองชลประทาน 
บ้านกกกอก ต าบลเหนือ - บ้าน
ไผ่ทอง ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หลุบ หมู ่7 บ้านคอนเรียบ ม.
1,11 ต าบลหลุบ - บ้านกกกอก
 ม.12 ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร

1,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

89 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุข
สวสัด์ิ หมู ่14 ต าบลหลุบ - 
ทางหลวงหมายเลข 213 ต าบล
ล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

        600,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  70



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

90 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดง
สวา่ง หมู ่6 ต าบลห้วยโพธิ ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- สะพาน
บ้านข้าวหลาม ต าบลหลักเมือง
 อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปอ
แดง ต าบลห้วยโพธิ ์- บ้านดอน
สนวน ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

92 ก่อสร้างลูกรังสายบ้านคอน
เรียบ ต าบลหลุบ - บ้านโหมน 
ต าบลห้วยโพธิ ์อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแก
เปะ ม.10 ต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- บ้านกุด
กลาง ต าบลดอนจาน อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร

1,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

94 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองไผ่ หมู ่2 - บ้านโคกล่าม 
หมู ่3 ต าบลไผ่ -  ต าบลภูปอ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 723 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  71



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

95 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดอนสวรรค์ หมู ่8  ต าบลไผ่ - 
บ้านนาคอกควาย ต าบลหนอง
กุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,400 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนนลูกรังสายจาก
ถนนบายพาส (กาฬสินธุ-์
สมเด็จ) เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์- เขตบ้านกกกอก หมู่
 10,11 ต าบลเหนือ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู ่8 บ้าน
มอดินแดง ต าบลโพนทอง - 
บ้านค าเม็ก ต าบลไผ่ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา
 0.20 เมตร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

98 ก่อสน้างถนนลูกรังสาย หมู ่
2,7,8 (สะพานข้ามคลองส่งน้ า 
ชป.) ต าบลโพนทอง - บ้าน
หนองโพน ต าบลไผ่ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา
 0.20 เมตร ระยะทางยาว 
1,400 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  72



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

99 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติก สายถนนทางไปเขือ่น
ล าปาว – บ้านเหล่า หมู ่5 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
เชือ่มต าบลล าพาน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.469 ,Lon. 
103.414  ส้ินสุด Lat.16.490 , 
Lon 103.442

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

100 ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดเคป
ซิลสายบ้านเหล่า  ต าบลบัว
บาน  อ าเภอยางตลาด– บ้าน
หนองทุม่ ต าบลบึงวชิัย  อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.460 ,Lon. 
103.442  ส้ินสุด Lat.16.533 , 
Lon 103.457

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

101 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โนนนาค ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด – บ้านดงเมือง 
ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,500  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.444 ,Lon. 
103.415  ส้ินสุด Lat.16.454 , 
Lon 103.451

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

102 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
เชียงสา หมู ่9 , 16 ต าบลบัว
บาน– บ้านดอนยานาง ต าบล
ดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,500  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.448 ,Lon. 
103.437  ส้ินสุด Lat.16.442 , 
Lon 103.444

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอยางตลาด

ยทุธ 2.1(ถนน) -  73



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

103 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคก
ใหญ่ หมู ่1 ต าบลบัวบาน – 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู ่11 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยาง
ตลาด 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500  เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat. 
16.447 ,Lon. 103.408  ส้ินสุด 
Lat.16.442 , Lon 103.405

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค า
แมด หมู ่13 ต าบลบัวบาน – 
บ้านหนองแวงฮี หมู ่11 ต าบล
คลองขาม อ าเภอยางตลาด  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.467 ,Lon. 
103.394  ส้ินสุด Lat.16.439 , 
Lon 103.386

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอน
อุดม หมู่  17 ผ่านบ้านโคกค า 
หมู่ 18 ผ่านบ้านเชียงสา หมู่ 9 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด –
 ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.464 ,Lon. 
103.403  ส้ินสุด Lat.16.453 , 
Lon 103.441

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขือ่นล า
ปาว ต าบลเขาพระนอน – 
บ้านแดง หมู ่3 ต าบลบัวบาน  
 อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.490 ,Lon. 
103.411  ส้ินสุด Lat.16.480 , 
Lon 103.424

        500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์
ชัย หมู ่23 ต าบลบัวบาน – 
บ้านวงัฝ่ังแดง ต าบลนาเชือก  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,800  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.537 ,Lon. 
103.433 ส้ินสุด Lat.16.557 , 
Lon 103.439

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  74



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

108 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตูม 
หมู ่19 ต าบลบัวบาน – ต าบล
เขาพระนอน   อ าเภอยางตลาด 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat. 16.494 ,Lon. 
103.431 ส้ินสุด Lat.16.517 , 
Lon 103.422

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วยเตยกลาง ต าบลเวอ่ - บ้าน
นากุง  ต าบลเขาพระนอน  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ห้วยเตย หมู ่6 ต าบลเวอ่ - 
บ้านโนนขีค้วง ต าบลโนน
สะอาด  อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วยเตย หมู ่4 ต าบลเวอ่ 
อ าเภอยางตลาด - บ้านโคกล่าม
  ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ศรีส าราญ ต าบลเวอ่ - บ้าน
หนองกุง ต าบลเขาพระนอน 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาวยาว 1,000 เมตร 
 หนา 0.05  เมตร 

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

113 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วยเตย หมู ่4 ต าบลเวอ่ - 
บ้านโนนสมบูรณ์  ต าบลหัวหิน
 อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  75



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

114 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วยเตย หมู ่4 ต าบลเวอ่ - 
บ้านหนองแสง  ต าบลเขาพระ
นอน อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

     2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Cape Seal  บ้านหนอง
กุง หมู ่1  ต าบลเขาพระนอน –
 บ้านหนองหล่ม  ต าบลคลอง
ขาม  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 4,000  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

     9,373,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Cape Seal  บ้านนากุง  
หมู ่6 ต าบลเขาพระนอน – 
บ้านโนนภักดี  ต าบลนาเชือก  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,700  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

     3,985,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกแง้ หมู ่5 ต าบลเขาพระ
นอน – บ้านหนองกาว ต าบล
นาเชือก อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร 
ระยะทางยาว  3,000  เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

118 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Cape Seal  บ้านหนอง
กุงเหนือ หมู ่2  ต าบลเขาพระ
นอน – บ้านหนองกาว  ต าบล
นาเชือก  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว  2,300  เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

     5,391,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  76



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

119 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านนากุง 
หมู ่8 ต าบลเขาพระนอน – 
บ้านห้วยเตย  ต าบลเวอ่  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว 1,800  เมตร  
หนา  0.15 เมตร

     5,992,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนอง
แสง (สายหน้าโรงเรียน) ต าบล
เขาพระนอน  อ าเภอยางตลาด
 – บ้านโนนสมบูรณ์  ต าบลหัว
หิน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว 2,300  เมตร  
หนา  0.15 เมตร

     7,655,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
กุง หมู ่6 ต าบลเขาพระนอน –
 บ้านนาเชือกใต้ หมู ่1 ต าบล
นาเชือก อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 1,000  เมตร  
หนา  0.15 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนนลูกรังยกร่องพูนดิน
 บ้านหนองกุง หมู ่1 ต าบลเขา
พระนอน – บ้านห้วยเตย หมู ่3
  ต าบลเวอ่  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร 
ระยะทางยาว  3,000  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้าน
นาเชือกใต้ หมู ่ 1 ต าบลนา
เชือก   อ าเภอยางตลาด เชือ่ม 
เทศบาลเขาพระนอน อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  77



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

124 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนา
เชือกใหม่ หมู ่11 ต าบลนา
เชือก อ าเภอยางตลาด เชือ่ม 
ถนนเทศบาลต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

125 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา
เชือกเหนือ หมู่  2 ต าบลนาเชือก
 อ าเภอยางตลาด เชื่อม เทศบาล
เขาพระนอน อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

126 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนลาน หมู่ 10 ต าบลนาเชือก 
อ าเภอยางตลาด เชื่อม ถนน
เทศบาลต าบลเขาพระนอน 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

127 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
แก ต าบลอิต้ือ-บ้านโนนสูง 
ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,000  เมตร 
พิกัด 16.454 Long 103.259

     1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

128 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
ดอนขี ต าบลอิต้ือ-บ้านหนอง
หัวช้าง  ต าบลหัวนาค า อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร

     5,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  78



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

129 สร้างถนนลาดยางสายบ้านยาง
ค า ต าบลอิต้ือ-บ้านโพนสิม 
ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร 
พิกัด 16.419 Long 103.2265

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

130 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
แก ต าบลอิต้ือ-บ้านโพนสิม  
ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร 
พิกัด 16.428 Long 103.273

     1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ล าดวน ต าบลอิต้ือ-บ้านโนนสูง
 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร Lat 16.478 Long
 103.245

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

132 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โพนสิม หมู ่ 7 ต าบลหัวนาค า-
บ้านดงอัคคะ ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3,500 เมตร  Lat 
16.242.57 Long 103.11633.4

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางาม 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด -
ค าปะโอ ต าบลกุดโดน อ าเภอ
ห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร พิกัด 16.2849  Long 
103.160

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

134 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนน
สูง ต าบลโนนสูง -บ้านสร้างหิน
 ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15
 เมตร พิกัด 16.2604 Long 
103.124

        500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  79



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

135 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพน
สวา่ง ต าบลโนนสูง -บ้านดอนขี
 ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตรหนา 0.15 
เมตร พิกัด 16.2817 Long 
103.135

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

136 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร
สายบ้านหนองจาน ต าบลโนน
สูง-บ้านค ามันปลา ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัด 
16.2817 Long 103.135

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

137 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอน
เงิน ต าบลโนนสูง-ต าบลอิต้ือ 
อ าเภอยางตลาด- บ้านค ามะโฮ
 อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร พิกัด 16.3114  Long 
103.145

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

138 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ต าบลอิ
ต้ือ -บ้านโนนสูง ต าบลโนนสูง 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร พิกัด 
16.2714 Long 103.155

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

139 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้าน
โคกค่าย ต าบลหัวนาค า-บ้าน
สร้างมิง่ ต าบลโนนสูง อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

140 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านดง
บัง ต าบลหัวนาค า-บ้านสร้างมิง่
 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร  พิกัด 
16.2908 Long 103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  80



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

141 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้าน
โพนสิม ต าบลหัวนาค า-บ้านแก
 ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร พิกัด 
16.2553 Long 103.164

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร ระหวา่งต าบล
คลองขามกับต าบลอิต้ือ อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร  พิกัด 
16.4051 Long 103.296

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

143 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร สายบ้านโนนสูง 
ต าบลโนนสูง หมู ่8 อ าเภอยาง
ตลาด -  บ้านค าปะโอ ต าบล
กุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร  พิกัด 
16.2908   Long 103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

144 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านโคกใหญ่ 
หมู ่10 ต าบลหัวนาค า -  บ้าน
ดอนขี ต าบลอิต้ือ อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร พิกัด 
16.4050   Long 103.296

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

145 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร สายบ้านสร้างหิน 
ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด
 จังหวดักาฬสินธุ ์- บ้านผ า 
ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยนื 
จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร  พิกัด 
16.2908   Long 103.114

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  81



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

146 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านโนนสูง 
ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด -
 บ้านค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วย
เม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร  พิกัด 
16.714   Long 103.155

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

147 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านดงบัง หมู ่ 
12 ต าบลหัวนาค า - ต าบลศรี
สุข อ าเภอกันทรวชิัย จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

148 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านโพนสิม 
ต าบลหัวนาค า - บ้านยางค า 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านสร้างหิน 
ต าบลหัวนาค า - บ้านดอนขี 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านดงบัง หมู ่ 
15 ต าบลหัวนาค า - บ้านดอนขี
 ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  82



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

151 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายข้างอนามัย หมู ่
 12 บ้านดงบัง ต าบลหัวนาค า -
 บ้านยางค า ต าบลอิต้ือ อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

152 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านหัวนาค า 
หมู ่18 ต าบลหัวนาค า - บ้าน
ดอนขี ต าบลอิต้ือ อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

153 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตรสายบ้านโคกค่ายหมู่
 3  ต าบลหัวนาค า- บ้านยางค า
 ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

154 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ดงบังหมู ่15 ต าบลหัวนาค า 
อ าเภอยางตลาด - ต าบลสีสุข 
อ าเภอกันทรวชิัย จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

155 ก่อสร้างถนนคสล.สายโนนม่วง
 ต าบลหัวนาค า อ าเภอยาง
ตลาด - บ้านผ า ต าบลดอนเงิน
 อ าเภอเชียงยนื จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 5,000 เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  83



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

156 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสูง
 ต าบลโนนสูง - บ้านดอนขี 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร  พิกัด 
16.2714   Long 103.155

        800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

157 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ยกระดับสายบ้านหนองจาน 
ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด 
เชือ่มบ้านค ามะโฮ ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร Lat 
162907 Long 1031125

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

158 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านโนนสูง หมู ่ 7 ต าบล
โนนสูง  เชือ่มถนนลูกรังสาย
หนองแวง ต าบลอิต้ือ อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,500 เมตร Lat 
162840 Long 1031518

     2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

159 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอน
ล าดวน ต าบลอิต้ือ-บ้านค าปะ
โอ ต าบลโนนสูง อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร Lat 
16498 Long103251

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

160 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
ดอนขี ต าบลอิต้ือ-บ้านหนองไผ่
 ต าบลโนนสูง  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร Lat 
16448 Long103216

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  84



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

161 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองหล่ม หมู1่0 ต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด เชือ่ม 
บ้านหนองกุงใต้ หมู1่  ต าบล
เขาพระนอน  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat 
16.431088 Long 103.293669 
 ส้ินสุดLat 16.426583 Long 
103.273644

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

162 ก่อสร้างถนนลาดยางเชือ่ม
ระหวา่งบ้านขาม หมู ่15 
ต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด  - บ้านยางน้อย หมู ่6 
ต าบลยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-1.00 เมตร  พกิัดเร่ิมต้นLat
 16.405088 Long 103.296746   
ส้ินสุดLat 16.407817 Long 
103.271497

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

163 ก่อสร้างถนนลาดยางเชือ่ม
ระหวา่งบ้านดงอัคคะ ต าบล
คลองขาม อ าเภอยางตลาด  
กับบ้านโพนสิม หมู ่7  ต าบล
หัวนาค า  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3,500 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16.431088 Long 
103.293669  ส้ินสุด Lat 
16.426583 Long 103.273644

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

164 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองแวงฮี ต าบลคลองขาม 
เชือ่ม บ้านหนองขาม หมู ่
3,11,14 ต าบลดอนสมบูรณ์  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1,505 เมตร หนา 0.15 
เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16.431088 
Long 103.293669  ส้ินสุด Lat 
16.426583 Long 103.273644

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  85



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

165 ก่อสร้างถนน เพือ่การเกษตร
สายบ้านสา หมู ่17 ต าบล
คลองขาม - บ้านแก หมู ่2 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร  พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16.431088 Long 
103.293669 ส้ินสุด Lat 
16.426583 Long 103.27364

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

166 ก่อสร้างถนนลูกรังเชือ่มระหวา่ง
 บ้านหนองแวงฮี หมู1่1 ต าบล
คลองขาม  -บ้านค าแมด   
บ้านค าแมด หมู่13 ต าบลบัว
บาน  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 7,000 เมตร  พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16.431088 Long 
103.293669 ส้ินสุด Lat 
16.426583 Long 103.273644

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

167 ก่อสร้างถนน คสล. สายโนน
หินแห่ บ้านโคกศรี หมู ่7 ทต.
โคกศรี เชือ่มเขต อบต.ดอน
สมบูรณ์   อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,470 เมตร  หนา 
0.15 เมตร มปีริมาณพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่  7,350  ตารางเมตร

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

168 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โคกศรี หมู ่4 ทต.โคกศรี เชือ่ม
ถนนสายบ้านท่างาม  ต าบลอุม่
เม่า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,170 เมตร หนา 
0.15 เมตร มปีริมาณพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่  5,850  ตารางเมตร

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

169 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกศรี-
 ดอนยานาง คลอง 2L-2L หมู ่
5 ทต.โคศรี เชือ่ม อบต. ดอน
สมบูรณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,090 เมตร หนา 
0.15 เมตร มปีริมาณพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่  5,450  ตารางเมตร

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  86



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

170 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า
งาม ต าบลอุม่เม่า - โคกดอน
หัน ทต.โคกศรี อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 730 เมตร หนา 
0.15 เมตร มปีริมาณพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่  4,380  ตารางเมตร

     2,400,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

171 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านอุม่
เม่า ต าบลอุม่เม่า -  บ้านหลุม
ข้าว ต าบลนาดี  อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 630  เมตร หนา 0.15 
 เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16°22´ 
59.21"   Long 103°27´ 56.02"  
ส้ินสุด Lat 16° 22´45.98"  Long 
103°27´38.84" 

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

172 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านอุม่
เม่า ต าบลอุม่เม่า -  บ้านนาดี 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
1,500  เมตร ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50  
เมตร พกิัดเร่ิมต้นLat 16°23´1.04"  
  Long 103° 28´ 25.14"  ส้ินสุดLat
 16° 22´40.66"   Long 103°27´ 
29.60" 

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

173 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านปอแดง
 หมู ่ 2 ต าบลนาดี –ทต.อุม่เม่า
 อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง
 0.00 – 0.50  เมตร พกิัด Lat 16º 
22′ 13.49″ N  Long 103º 28′ 
06.54″ E

     4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

174 ก่อสร้างถนนคสล.จาก บ้านปอ
แดง หมู ่ 2 ต าบลนาดี – บ้าน
คลองคู่หมู ่ 6 ต าบลนาดี – 
บ้านโคกเครือทต.อุม่เม่า 
อ าเภอยางตลาด 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 
0.00-0.50 เมตร พกิดั Lat 16º 
21′ 39.56″ N  Long 103º 28′ 
30.02″ E

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  87



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

175 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบ
คลองชลประทาน ม.1 ต าบล
นาดี - บ้านโคกกลาง ต าบล
หลุบ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร พกิดั 
Lat 16º 22′ 26.34″ N Long 
103º 29′ 06.12″ E

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

176 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านปอ
แดง หมู ่2 ต าบลนาดี – บ้าน
โคกคันจ้อง ต าบลหัวงัว อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,000 เมตร พกิดั 
Lat 16º 21′ 48.97″ N  Long 
103º 28′ 59.05″ E

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

177 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
คลองคู่ ต าบลนาดี - บ้านท่า
งาม ทต.อุม่เม่า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,500 เมตร พกิดั 
Lat 16º 22′ 22.26″ N  Long 
103º 26′ 51.17″ E

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

178 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร หมู ่ 9 ต าบลนาดี -
 ทต.อุม่เม่า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500  พกิดั Lat 
16º 21′ 42.84″ N  Long 103º 
29′ 49.93″ E

     1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

179 ก่อสร้างถนน คสล.หมู ่ 8 
ต าบลนาดี - บ้านค าม่วง หมู ่ 
11ทต.อุม่เม่า  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 950  เมตร หนา 0.15  ซ.ม. 
 พกิดั Lat 16º 22′ 32.40″ N  
Long 103º 26′ 36.90″ E

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  88



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

180 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
 สายปลัดโปร่ง หมู ่3,11,14 
ต าบลคลองขาม- ต าบลดอน
สมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด 
(จากบ้านหนองขาม หมู ่3 – 
บ้านดงบ่อ)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 6,340 เมตร  พกิดั
 Lot : 16.42743  Lon : 
103.39776

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

181 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองขาม หมู ่ 11 ต าบล
คลองขาม – บ้านโคกใหญ่ 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดั Lot : 16.4439 
 Lon : 103.4065

     1,571,100 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

182 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองขาม หมู ่ 3,11,14  บ้าน
หนองแวงฮี- ต าบลคลองขาม -
 ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,505 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดั Lot : 16.4387 
Lon : 103.3898

     1,100,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

183 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนา
สมบูรณ์ หมู ่ 12 – ตลาด
แตงโมโคกดอนหัน ต าบลดอน
สมบูรณ์  เชือ่ ทต.โคกศรี 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดั Lot : 16.44179
  Lon : 103.4226

     1,250,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

184 เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก 
สายบ้านดอนยานาง-ถนนถีนา
นนท์ ต าบลดอนสมบูรณ์ จด
เขตต าบลล าพาน อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 9,000 เมตร พกิดั 
Lot : 16.4147 Lon : 103.4538 

     1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  89



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

185 กอ่สร้างถนน  คสล. สายบา้นฮ่อง
ฮี หมู ่ 14 ต าบลยางตลาด 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
 เชือ่ม บา้นหนองอต้ืีอ ต าบลโคก
พระ  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 810  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ0.50  
เมตร

1,944,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

186 ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน
อร่ามมงคล หมู ่ 9  ต าบลยาง
ตลาด  เชือ่มบ้านดอนกลอย   
ต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,300  เมตร  หนา
 0.15 เมตร  ไหล่ทางขา้งละ 0.50
  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

187 ก่อสร้างถนนลาดยาง  สาย
บ้านดงบ่อ  หมู ่10 ต าบลยาง
ตลาด เชือ่มบ้านหนองขาม   
หมู ่3 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  
ระยะทางยาว  4,200  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

188 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ดงน้อย หมู ่5 ต าบลหนองอี
เฒ่า  เชือ่ม บ้านค าไฮ หมู ่10 
ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  90



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

189 ก่อสร้างถนนคสล.  บ้านหลัก
ด่าน  หมู ่ 11 ต าบลหนองอิ
เฒ่า อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ ์เชือ่ม ต าบลกุดไส้จ่อ 
  อ าเภอกันทรวชิัย  จังหวดั
มหาสารคาม  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 3.50  เมตร 
ระยะทางยาว 845 เมตร หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร

1,685,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

190 ก่อสร้างถนนคสล. หมู ่3 บ้าน
หนองบัวน้อย  ต าบลหนอง
ตอกแป้น กับ หมู ่1 บ้านค าไฮ 
 ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอ
ยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว  1,500 เมตร  
หนา  0.15 เมตร

     4,125,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

191 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองบัวนาดี หมู ่ 7  ต าบล
หนองตอกแป้น อ าเภอยาง
ตลาด -บ้านหนองเม็ก  ต าบล
โคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

     2,750,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

192 ก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้าน
โนนตูม หมู่ 4  ต าบลหนองตอก
แป้น อ าเภอยางตลาด เชื่อม  
บ้านหนองบัว  หมู่  3 ต าบลโคก
สะอาด  อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว  1,500 เมตร  
หนา  0.15 เมตร

     4,125,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  91



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

193 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโคก
 หมู ่ 6 ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด  เชือ่ม บ้าน
ดงน้อย  ต าบลหนองอิเฒ่า 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

194 ก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้าน
ค าไฮ  หมู่ 10 ต าบลหนองตอก
แป้น อ าเภอยางตลาด  เชื่อม  
บ้านดงน้อย หมู่  4  ต าบล
หนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว  2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

195 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่  10 บ้าน
ค าไฮ ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านดงเค็ง  ต าบลกุด
ใส่จ่อ  อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

196 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองบัวนาดี หมู่  7  ต าบล
หนองตอกแป้น  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  - บ้าน
ใส่จ่อ  ต าบลกุดใส่จ่อ  อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

     2,750,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  92



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

197 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ค าไฮ หมู ่ 1  ต าบลหนองตอก
แป้น เชือ่ม บ้านหนองบัวนาดี 
 หมู ่ 7 ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

     4,125,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

198 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
รอยช้าง ต าบลหัวงัว อ าเภอ
ยางตลาด– ทางเชือ่มต าบล
โนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

199 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุง หมู ่13 ต าบลหัวงัว –
 ต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

200 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกคันจ้อง หมู ่11 ต าบลหัวงัว
 – บ้านหนองแต้ หมู ่10  
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
เชือ่ม ต าบลโนนศิลาเลิง 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

201 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
แต้ หมู ่10 ต าบลหัวงัว อ าเภอ
ยางตลาด – ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 950 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

2,375,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  93



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

202  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาด
สระบัว หมู ่3 ต าบลหัวงัว –
บ้านท่างาม ต าบลอุม่เม่า  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

203 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่6 หมู ่7
 หมู ่9 ต าบลหัวงัว - ต าบล
หนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

204 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียว 
หมู ่1 ต าบลหัวงัว - ทางเชือ่ม
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 650 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

205 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียว 
หมู ่2 ต าบลหัวงัว อ าเภอยาง
ตลาด – บ้านหนองคู ต าบล
โนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

206 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ร่มเยน็ หมู่15 ผ่านบ้านดงยาง 
หมู1่1 ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด - ต าบลล าพาน 
อ าเภอเมือง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,800  เมตร

600,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  94



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

207 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
บ้านร่มเยน็ หมู ่15 ทต.บัวบาน
  ผ่านบ้านเชียงสา หมู ่9,16 
อบต.บัวบาน - ต าบลล าพาน  
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200  เมตร

400,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

208  ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้าน
ดงยาง ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด - บ้านดงเมือง ต าบล
ล าพาน อ าเภอเมือง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร

600,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

209 ซ่อมแซมถนนลูกังสายบ้านโคก
ก่อง หมู ่7  (คลองส่งน้ า 
1l-RME) - บ้านโปร่งแค ต าบล
บัวบาน อ าเภอยางตลาด - 
ต าบลบึงวขิัย อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 2,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

210 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร สายต าบลเขาพระ
นอน - ต าบลนาเชือก อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 860 เมตร หนา
เฉล่ียน 0.20 เมตร ท่อ คสล. 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 14 
ท่อ

231,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

211 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร สายต าบลเขาพระ
นอน - ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,500 เมตร หนา
เฉล่ียน 0.20 เมตร ท่อ คสล. 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 42 
ท่อ

927,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  95



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

212  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองบัวแดง หมู2่  ต าบล
หนองใหญ่ ต าบลหนองกุงศรี -
 บ้านสระแก้ว ต าบลค าก้าว 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว
 550 เมตร หนา 0.15 เมตร  พกิัด
เร่ิมต้น N 16°39'57.54" E 
103°14'12.09"  ส้ินสุด N 
16°39'6.48"  E  103°13'37.68  

1,980,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

213  ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคก
ใหญ่ หมู7่ ต าบลหนองบัว -
บ้านหนองสรวง ต าบลหนอง
สรวง อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,100 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

214 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองกุงศรี หมู ่2  ต าบล
หนองกุงศรี – บ้านหนองหอ
ไตร หมู ่2 ต าบลล าหนองแสน 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

215 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแคปซีล สายบ้านค าโอง –
 บ้านหนองสรวง ต าบลหนอง
สรวง– บ้านโคกใหญ่ ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี    

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 525 เมตร ช่วง
กม. 4+415–4+940

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอหนองกุงศรี

ยทุธ 2.1(ถนน) -  96



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

216  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู4่  ต าบลหนอง
ใหญ่ - บ้านหนองบัวแดง หมู ่2
 ต าบลหนองใหญ่ - บ้าน
สะอาดนาดี ต าบลหนองกุงศรี 
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง
ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น N 16°39'54.90" E 
103°14'26.69"  -ส้ินสุด N 
16°59'11.88"  E  103°16'50.76

1,980,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

217 ก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้าน
ไชยวาร หมู่11 ต าบลหนองบัว
 - บ้านค าขาม ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

218  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ไชยวาร ต าบลหนองบัว-บ้าน
ศรีบุญเรือง ต าบลเสาเล้า 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,500 เมตร 
หนา  0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

219 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองบัว หมู1่0 ต าบลหนองบัว
 – บ้านนาบง ต าบลหนองสรวง
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 1.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

220 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ไชยวาร หมู ่9 ต าบลหนองบัว
 – บ้านนาบง ต าบลหนองสรวง
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

12,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  97



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

221  ซ่อมแซมถนนลูกรังเชือ่ม
ระหวา่ง บ้านค าไฮ ต าบล
หนองกุงศรี - บ้านหนองใหญ่ 
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

222 ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายแยกทางหลวง 
2009 บ้านโนนศิลา ต าบล
หนองกุงศรี - บ้านหนองใหญ่ 
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร

1,976,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

223  ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้าน
หนองริวหนัง ต าบลล าหนอง
แสน – บ้านค าน้อยดอนม่วย 
ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

224  ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้าน
น้อยศรีสุข ต าบลเสาเล้า – 
บ้านหนองกุงเผือก ต าบลล า
หนองแสน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

225  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
ศิลา ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอ
หนองกุงศรี – บ้านหนองแสง 
ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  98



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

226 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ค าไฮ ต าบลหนองกุงศรี – 
บ้านหนองใหญ่ ต าบลหนอง
ใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

227 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองกุงศรี ต าบลหนองกุงศรี
 –บ้านหนองหอไตร ต าบลล า
หนองแสน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

228  ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
สระแก้ว ต าบลหนองกุงศรี – 
บ้านนามูล ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

229  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านค า
น้อย ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองกุงศรี – บ้านทรายทอง 
ต าบลทรายทอง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

230  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
โน ต าบลโคกเครือ – บ้านค า
ขาม ต าบลดงมูล อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

231  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ไม้ตาย ต าบลโคกเครือ – บ้าน
หนองหวา้ ต าบลหนองกุงศรี 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  99



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

232  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก
จากถนนลาดยางหนองกุงศรี –
บ้านหนองหิน ต าบลโคกเครือ
 – บ้านไชยวาร ต าบลหนองบัว
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

233  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
สระแก้ว ต าบลหนองกุงศรี – 
บ้านสะอาดนาดี ต าบลหนอง
กุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

234  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
นามูล ต าบลหนองใหญ่ – บ้าน
ค าไฮ ต าบลหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

235  ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้าน
ค าไฮ ต าบลหนองกุงศรี –บ้าน
หนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

236  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก
จากถนนลาดยางครองทรัพย ์–
 นาคลองแสน ต าบลหนองใหญ่
 – บ้านหนองไม้ตาย ต าบลโคก
เครือ อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  100



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

237  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจาก
สะพานมูล บ้านหนองหิน หมู ่6
 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง
กุงศรี – สุดเขตเชือ่มเขต 
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคัน
โท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,600 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

568,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

238 ก่อสร้างถนนคสล. สายห้าแยก
(กส4036) ต าบลหนองบัว–
บ้านนาบง หมู ่8 – บ้านทับ
ปลา หมู ่7 ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

239 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนา
บง หมู ่8 ต าบลหนองสรวง–
บ้านโคกครึม หมู ่5 ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

240 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ไทรทอง หมู ่10 ต าบลดงมูล -
 บ้านหนองกบ ต าบลโคกเครือ
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

300,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

241  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ไทรทอง หมู1่0 ต าบลดงมูล – 
บ้านหนองกบ ต าบลโคกเครือ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 550 เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  101



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

242 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ห้วยยางดง ต าบลโคกเครือ – 
บ้านค าขาม ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

243  ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองสรวง ต าบลหนองสรวง
 –บ้านโคกครึม ต าบลหนองหิน
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

244  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองหิน หมู ่6 ต าบลหนองหิน
 อ าเภอหนองกุงศรี -   ต าบล
ดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

245  ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง ต าบลดงมูล-บ้านนา
บง ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

246  ก่อสร้างถนนลาดยาง  สาย
บ้านห้วยหินลาด ต าบลดงมูล –
 บ้านโนนศรีสวสัด์ิ ต าบลหนอง
หิน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 8 ,000 เมตร พกิัดเร่ิมต้น
 N 16.48.44 E 103.17.06 ส้ินสุด N
 16.48.44.95 E 103.18.36

5,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

247  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
โคกกลาง ต าบลดงมูล –บ้าน
หนองกบ ต าบลโคกเครือ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N=16.4657 E=103.1745
 ส้ินสุด N=16.4647 E=103.1720

2,750,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  102



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

248  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ห้วยยางดง ต าบลโคกเครือ – 
บ้านค าขาม ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

249  ก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้าน
หนองกบ ต าบลโคกเครือ-บ้าน
โคกกลาง ต าบลดงมูล อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

250  ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองกุงศรี ต าบลหนองกุงศรี 
อ าเภอหนองกุงศรี – บ้านยาง
เนียม ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอ
ห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

251 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองหวา้ ต าบลหนองกุงศรี –
บ้านหนองกบ ต าบลโคกเครือ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 375 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

252  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าไฮ ต าบลหนองกุงศรี–บ้าน
หนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

253  ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองกุงศรี ต าบลหนอง
กุงศรี  – บ้านหนองแสง  
ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร

       2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

254  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองกบ ต าบลโคกเครือ–บ้าน
ภูฮัง ต าบลดงมูล อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

255  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นามูล หมู่3 ต าบลหนองใหญ่ –
 ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 635 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น N 16.41.21.45
 E 103.13.31.14 ส้ินสุด N 
16.41.45.98 E 103.13.30.87

1,999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

256 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองไม้ตาย ต าบลโคกเครือ -
 บ้านหนองชุมแสง ต าบลหนอง
ใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 660 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น N 16.41.45.06
 E 103.16.6.38  ส้ินสุดN 
16.41.53.69 E 103.15.16.27

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

257 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
มูล หมู3่ ต าบลหนองใหญ-่
บ้านหาดทรายมูล ต าบลพิมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,950 เมตร พกิดั
เร่ิม N 16.42.49.31 E 
103.13.34.20 ส้ินสุด N 
16.42.21.98 E 103.12.35.46

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

258  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ศรีบุญเรือง หมู่5 ต าบลเสาเล้า
 – บ้านไชยวาร ต าบลหนองบัว
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 700  เมตร หนา 
0.15 เมตร N 16.40.313 E 
103.18.300

1,964,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

259 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ไชยวาร ต าบลหนองบัว -  
บ้านค าขาม ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500เมตร หนา
 0.15เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

260 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโคก
เครือ ต าบลโคกเครือ –บ้าน
หนองหอไตร ต าบลล าหนอง
แสน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 660เมตร หนา 
0.15เมตร 

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

261 ก่อสร้างถนนคสล. สายสาม
แยกลาดยาง บ้านห้วยยางดง 
ต าบลโคกเครือ - บ้านค าขาม 
ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น E=
16.724454 N=103.318455 
พกิดัส้ินสุด E=16.74031 N=
103.313692 

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

262  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
เครือ ต าบลโคกเครือ - บ้าน
หนองมันปลา ต าบลล าหนอง
แสน อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้นE=
16.702238N=103.302855พกิดั
ส้ินสุด E=16.679516N=
103.306407

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

263  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา
งาม ต าบลโคกเครือ-บ้านศรี
สวา่ง ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พกิดัเร่ิมต้นE=
16.724403N=103.320612 
พกิดัส้ินสุด E=16.738654N=
103.348685

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

264  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ า
พองพัฒนา ต าบลโคกเครือ –
บ้านไทรทอง ต าบลดงมูล

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พกิดัเร่ิมต้นE=
16.768518N=103.265229พกิดั
ส้ินสุด E=16.800258 N=
103.270272

1,919,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

265  ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองบัว หมู ่10 ต าบลหนอง
บัว –บ้านหนองสรวง ต าบล
หนองสรวง อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

266  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านค า
ขาม ต าบลดงมูล – บ้านหนอง
กบ ต าบลโคกเครือ อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,999,900 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

267  ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหิน หมู6่ ต าบลหนองหิน
 –บ้านนาบง ต าบลหนองสรวง
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

268  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
กลาง ต าบลดงมูล – บ้านนาบง
 ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

269  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
กุงเผือก  หมู6่ ต าบลล าหนอง
แสน –บ้านไชยวาร หมู่6 
ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุง
ศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

270  ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
หนองสรวง ต าบลหนองสรวง –
บ้านโคกใหญ่ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว1,000 เมตร

1,999,900 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

271 ก่อสร้างถนนคสล. สายส่ีแยก
หน้า ร.ร.ค าโองวทิยา ไปจด-
ริมถนนลาดยางสายบ้านโนน
ศรีสวสัด์ิ ต าบลดงมูล- นาอวน 
ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

272 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองสามขา ต าบลหนองบัว -
ถนนลาดยางสาย บ้านค าขาม 
ต าบลดงมูล–บ้านหนองสามขา
 หมู5่ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1,300,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

273 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ห้วยยางดง ต าบลโคกเครือ –  
บ้านค าขาม - บ้านดงมูล 
ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว5,000 เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

274  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
กบ ต าบลโคกเครือ - บ้านไทร
ทอง หมู1่0 ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

275  ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ถนนลาดยาง บ้านหนองหิน 
หมู6่ ต าบลหนองหิน อ าเภอ
หนองกุงศรี–บ้านโนนอ านวย 
ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 8,000 เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

276 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ริวหนัง ต าบลหนองกุงศรี –
บ้านหนองสามขา(หลังทต.
หนองบัว) –บ้านหนองบัว หมู8่
 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

277  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบง
 ต าบลหนองสรวง–บ้านไชยวาร
 หมู9่ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

278  ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบง
 ต าบลหนองสรวง–บ้านโคกคึม
 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

279 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายภูน้อย 
(ซากดึกด าบรรพ์) หมู ่9 ต าบล
ดินจี ่เชือ่มภูปอ ต าบลนาบอน 
อ าเภอค าม่วง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,000 เมตร ยก
ร่องพูนดินหนา 0.30 เมตร 
พร้อมลงลูกรังบดอัดหนา 0.30 
เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

280 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนศรีสวสัด์ิ หมู่7 - บ้านทุง่มน
 หมู ่8 - บ้านบะเอียด หมู ่9  
ต าบลนาบอน - บ้านหนองม่วง
 หมู ่9  ต าบลเนินยาง อ าเภอ
ค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 7,000 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่ว
จราจรไม่น้อยกวา่ 35,000  
ตารางเมตร

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

281 ก่อสร้างไหล่ทางถนนลูกรัง 
ถนนสอนศรี(ช่วงถนนค าม่วง– 
บ้านโนนสะอาด) เชือ่ม 
เทศบาลต าบลค าม่วง - ต าบล
ทุง่คลอง อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขยายไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.50
  เมตร ระยะทางยาว 1,500  
เมตร หนา 0.15  เมตร

2,700,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

282 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบะ
เอียด หมู ่9  ต าบลนาบอน -
บ้านโคก หมู ่6 ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอค ามว่ง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

283 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
สะพานหิน หมู ่3  ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง - บ้านบัว
สามัคคี หมู ่7  ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

284 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค า
เมย หมู ่5  ต าบลนาบอน - 
บ้านโพน หมู ่3   ต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,800 เมตร  ลง
ลูกรังหนา 0.20 เมตร

1,999,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

285 ก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้าน
เก่าเด่ือ หมู ่7  ต าบลทุง่คลอง -
 จดเขตเทศบาลต าบลค าม่วง 
อ าเภอค าม่วง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น 355197E , 
1873185N  ส้ินสุด 355900E, 
1874802N

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

286 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุง่
มน หมู ่8  ต าบลนาบอน 
อ าเภอค าม่วง - บ้านบัวสามัคคี
 หมู ่7  ต าบลแซงบาดาล 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร พืน้ทีผิ่วจราจร
ไมน่อ้ยกวา่ 7,500  ตารางเมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

287 ก่อสร้างถนนลูกรัง(สายขัวหิน) 
บ้านค าเมย หมู ่5  ต าบลนา
บอน - บ้านเก่าเด่ือ หมู ่6  
ต าบลทุง่คลอง อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร ความ
หนา 0.20 เมตร พืน้ทีก่อ่สร้างไม่
นอ้ยกวา่ 15,000  ตารางเมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  110



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

288 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ทุง่คลอง หมู ่1  บ้านเก่าเด่ือ 
หมู ่6 ต าบลทุง่คลอง - บ้าน
โพนแพง ต าบลดินจี ่อ าเภอค า
ม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 645.00  เมตร หนา
 0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
353630E, 1874374N  ส้ินสุด 
354640E, 1875143N

1,989,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

289 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายบ้านโพนนาเรียง หมู ่6  
ต าบลโพน (ทต.โพน) -  บ้าน
โคกน้อย– บ้านใหม่ชัยมงคล 
ต าบลโพน  (อบต.โพน) อ าเภอ
ค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,500  เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.20  เมตร

851,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

290 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค า
ม่วง– เก่าเด่ือ เชือ่มทต.ค าม่วง
 กับ อบต.ทุง่คลอง (ถนนค า
ม่วง-ค าพิมูล) อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 681.80 เมตร หนา
 0.15  เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50
  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

291 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสูง
เนิน ต าบลเนินยาง อ าเภอค า
ม่วง - บ้านหนองแห้ว ต าบล
แซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
1.00  เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat 
16.790  ส้ินสุดLat 16.783 พกิดั
เร่ิมต้นLong 103.672 ส้ินสุด
Long 103.685

4,400,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  111



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

292 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เนินยาง ต าบลเนินยาง อ าเภอ
ค าม่วง - บ้านม่วงกุญชร ต าบล
โนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
1.0  เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat 
16.778  ส้ินสุดLat 16.781  พกิดั
เร่ิมต้นLong 103.638 ส้ินสุด
Long 103.654

2,550,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

293 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองซองแมว หมู ่9  ต าบล
โพน อ าเภอค าม่วง -  บ้านโนน
เมือง ต าบลโนนศิลา อ าเภอส
หัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00    เมตร 
ระยะทางยาว 1,500  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร

551,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

294 ก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีต
 สายบ้านหนองสระพัง หมู ่2 
ต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง – 
บ้านห้วยยาง หมู ่4    ต าบล
หนองช้าง อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร ไหล่
ทางกวา้ง 0.50  เมตร ค่าพกิดั N 
16º57'49.28" N  16º57'17.52" 
E  103º35'50.48"  E  
103º35'43.14" 

546,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

295 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองยางค า ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วง - บ้านดงสวาง 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 400  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
1.00  เมตร ค่าพกิดัพกิดัเร่ิมต้น
Lat 16.776  ส้ินสุดLat 16.779 
 พกิดัเร่ิมต้นLong 103.634 
ส้ินสุดLong 103.637

888,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  112



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

296 ก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอน 
 กรีต ถนนสมประสงค์ เชือ่ม 
ทต.ค าม่วง กับ อบต.ต าบลโพน
 อ าเภอค าม่วง (ช่วงหน้า
โรงเรียนค าม่วง- ทางหลวง
หมายเลข 2253 )

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1.829  เมตร 
หนา 0.05  เมตร

2,230,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

297 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
สูงเนิน ม.10 ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วง - ต าบลโนนศิลา
 อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500  เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.00  เมตร ค่าพกิดั
พกิดัเร่ิมต้นLat 16.786  ส้ินสุด
Lat 16.804  พกิดัเร่ิมต้นLong 
103.656 ส้ินสุดLong 103.669

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

298 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดง
สวน หมู ่15 ต าบลนาทัน 
อ าเภอค าม่วง เชือ่ม บ้านด่าน
เม็ก ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 2,500  เมตร หนา 0.20  
เมตร ค่าพกิัด N 17°  3'  0.42"   E 
 103°  33' 58.92"

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

299 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่
การเกษตร สายโคกป่ากุง,ท่านา
เลา ต าบลดินจี ่เชือ่มภูปอ 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง   

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร พร้อม
ลงลูกรังบดอัดหนา 0.20 เมตร

1,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

300 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
ม่วง เขต ทต.โพน เชือ่มบ้านค า
เมย ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,900 เมตร หนา  
0.20  เมตร

1,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  113



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

301 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ใหม่ชัยมงคล  หมู ่8 (สายข้าง
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล) 
ต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  
เชือ่มบ้านหนองม่วง  ต าบล
เนินยาง  อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร

1,999,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

302 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองม่วง ต าบลเนินยาง -
หนองโน ต าบลนาบอน อ าเภอ
ค าม่วง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 2,900 เมตร หนา 
0.20  เมตร

1,800,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

303 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โพน อบต.โพน เชือ่ม อบต.นา
บอน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.20  เมตร

1,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

304 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดง
สวนพัฒนา หมู ่15 ต าบลนาทัน
 อ าเภอค าม่วง เชือ่มอ่างเก็บ
น้ าล าพันชาด บ้านด่านเม็ก 
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 6,000  เมตร หนา 
0.20  เมตร ค่าพิกัด N 17° 2' 
40.77"   E 103° 35' 0.36" 

4,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

305 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้าง
โรงเรียนสูงเนินวทิยาคม ต าบล
เนินยาง อ าเภอค าม่วง-บ้าน
ม่วงค า  ต าบลโนนศิลา  
อ าเภอสหัสขันธ ์                 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.20
  เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat 16.783 
ส้ินสุด 16.784พกิดัเร่ิมต้นLong 
103.664 ส้ินสุด 103.657

650,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

306 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทุง่
มน หมู ่8  ต าบลนาบอน 
เชือ่ม- บ้านหนองม่วง หมู ่9 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร ลง
ลูกรังหนา 0.20 เมตร

1,999,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

307 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองยางเหนือ ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วงเชือ่ม-  บ้านม่วง
กุญชร ต าบลโนนศิลา อ าเภอส
หัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  
ระยะทาง  3,100 เมตร  หนา 
0.20  เมตร

1,900,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

308 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองม่วง ต าบลเนินยาง เชือ่ม-
  บ้านโนนศรีสวสัด์ิ ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.20  
เมตร พกิัดเร่ิมต้นLat 16.831 ส้ินสุด
 16.848   พกิัดเร่ิมต้นLong 
103.645ส้ินสุด 103.659 

1,700,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

309 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองม่วง ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วง เชือ่ม ห้วยไผ่ 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.20 
เมตร ค่าพกิัด 16.817  16.819 
103.634 103.653

1,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

310 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองซองแมว หมู ่9 ต าบล
โพน อ าเภอค าม่วง – บ้านโพน
 หมู ่ 4 ต าบลโพน  อ าเภอค า
ม่วง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00   เมตร 
ระยะทาง 500  เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,250,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

311 ก่อสร้างถนน คสล. สายค าม่วง
 – ค าพิมูล (ช่วงต่อเนือ่งด้าน
ทิศตะวนัตก)ระหวา่ง ทต.ค า
ม่วง กับ อบต.ทุง่คลอง อ าเภอ
ค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 681.80 เมตร หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00  เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

312 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสูง
เนิน ต าบลเนินยาง อ าเภอค า
ม่วง-บ้านหนองแห้ว ต าบลแซง
บาดาล  อ าเภอสมเด็จ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 1,360 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.00-1.00 
 เมตร ค่าพกิดั 16.790  16.783 
103.672 103.685

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

313 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองซองแมว หมู ่9  ต าบล
โพน อ าเภอค าม่วง-บ้านโคก
ก่อง  ต าบลโนนศิลา  อ าเภอส
หัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00   เมตร 
ระยะทาง 1,090  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

3,600,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

314 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วยสมอทบ หมู ่6 ต าบลดินจี ่
อ าเภอค าม่วง เชือ่ม บ้านโป่ง
นกแซว หมู ่15 ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร ขนาด
ถนนกวา้ง 9.00  เมตร   หนา 
 0.50  เมตร

1,900,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

315 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองม่วง ต าบลเนินยาง เชือ่ม-
  บ้านบะเอียด  ต าบลนาบอน  
 อ าเภอค าม่วง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 1,100 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00  เมตร พกิัดเร่ิมต้นLat 
16.819 ส้ินสุด16.820   พกิัดเร่ิมต้น
Long 103.662 ส้ินสุด 103.673

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

316 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายปาก
ทางแสนสุข ม.7 ต าบลกุดจิก-
สะพาน คลส.ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน จังหวดั
ขอนแก่น

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาง 2,350 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N=16.08304 , E=
103.1176 ส้ินสุด N=16.8404 ,
E=103.1023

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

317  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ค าบอน หมู ่5 ต าบลยางอูม้ - 
บ้านชัยศรีสุข หมู ่6 - บ้านไท
เจริญ หมู ่9 ต าบลดงสมบูรณ์ 
อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

318  ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู ่ 6 
ต าบลดงสมบูรณ์ - โรงเรียน
บ้านค าบอน ต าบลยางอูม้ 
อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 9.600  กม. พกิดั
เร่ิมต้น N=186234500 E=
18276000 ส้ินสุด N=1869300 
E=18221500

10,822,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

319 ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
ข้างวดัป่าสามัคคีธรรม หมู ่1 
ต าบลนาตาล - ถนนกกกอก 
หมู ่9 ต าบลท่าคันโท อ าเภอ
ท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง 
0.50 เมตร พกิดั N=16.56142 
E=103.14196

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

320 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
สร้างแก้ว,บ้านโนนมะค่า 
ต าบลกุงเก่า - บ้านท่าเมือง 
ต าบลท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 ม. พกิดั
เร่ิมต้น N=1872268 ,E=312438
 ส้ินสุด N=1871813 ,E=312818

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอทา่คันโท
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

321 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
โคกกลาง หมู ่9 ต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ ์- สะพานบ้านท่าแร่ 
ต าบลท่าล่ี อ าเภอกุมภาวาปี 
จังหวดัอุดรธานี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,350 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดัพกิดั
เร่ิมต้น N=16.9446 ,E=
103.1162 ส้ินสุด N=
16.9468,E=103.1099

2,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

322 ก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากก
กอก ต าบลท่าคันโท - วทิยาลัย
อาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน เชือ่ม
 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกไหล่ทางกวา้งขา้ง
ละ 0.50 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N=
1872268 ,E=312438 ส้ินสุด N=
1871813,E=312818

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

323 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทต.ท่าคัน
โท เชือ่ม ทต.กุงเก่า และทต.
กุดจิก ตามแนวเชิงเขาภูโน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ อ าเภอ
ท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 6,000 เมตร สูง 
0.50 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N=
16.88821 ,E=103.21303 
ส้ินสุดN=16387782,E=
103.14624

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

324 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู ่1  - 
สะพาน หมู ่8 ต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ ์เชือ่ม ต าบลท่าล่ี 
จังหวดัอุดรธานี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 675 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50  เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
N=16.9213 ,E=103.1047 ส้ินสุด
 N=16.9221,E=103.0988

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  118



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

325 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
หวา้ หมู ่4 ต าบลท่าคันโท - 
สะพานบ้านสร้างแก้วทต.กุงเก่า
 อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร N=
16°55'508,E=103°12'289

3,540,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

326 ก่อสร้างถนนลาดยาง (สะพาน
หินลาด) สายบ้านค าแคน 
ต าบลกุงเก่า - ต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,465 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.00-0.01 ม.พกิัดเร่ิมต้น  
N=16.93217 ,E=103.17960 
ส้ินสุดN=16.92012,E=103.16588

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

327 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองช้างหมู ่3  - บ้านค้อ หมู่
1  ต าบลหนองช้าง เชือ่มบ้าน
สามชัย หมู่4  ต าบลส าราญ 
อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,100  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้น N :
16.8624 E 103.57249 ส้ินสุด N
 : 16.870937 E 103.56304

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

328 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
โรงพยาบาล บ้านพรเจริญ หมู ่
8  ต าบลหนองช้าง เชือ่ม บ้าน
หนองกุงกลาง หมู ่8  ต าบล
ส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,300  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
1.00  เมตร พกิัดเร่ิมต้น N :
16.863788  E 103.540856 ส้ินสุด 
 N : 16.870937 E 103.55156

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอสามชยั
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

329 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดง
ตาว หมู ่7  ต าบลหนองช้าง 
เชือ่ม บ้านหนองแซง หมู ่9-5 
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.20 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N :
16.94931  E 103.56062 ส้ินสุด
 N : 16.94864  E 103.542849

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

330 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพร
เจริญ หมู ่8  ต าบลหนองช้าง 
เชือ่ม บ้านหนองกลาง หมู ่8 
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,700  เมตร หนา 
0.20 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N :
16.51867  E 103.33468 ส้ินสุด
 N : 16.53073  E 103.32707

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

331 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู ่5 ต าบลค า
สร้างเทีย่งเชือ่ม  หมู ่12  
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 9,000 เมตร พกิดั 
N 16º51.386 E 103º31.952  -  
N 16º56.952 E 103º32.442

3,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

332 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ท่านาจาน หมู ่4  ต าบลค า
สร้างเทีย่งเชือ่ม หมู ่12  ต าบล
ส าราญใต้ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650 เมตร พกิดั N 
16º51.386 E 103º31.952 - N 
16º56.952 E 103º32.442

2,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

333 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ค าสร้างเทีย่ง หมู่1 ต าบลค า
สร้างเทีย่ง อ าเภอสามชัย เชือ่ม
 บ้านแก ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
 3,700 เมตร พกิัดN 16º49.975 E 
103º32.483 -  N 16º48.499E 
103º34.017

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

334 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ค าแคน  หมู ่3  ต าบลค าสร้าง
เทีย่ง เชือ่ม  หมู ่9  ต าบล
ส าราญใต้ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร  พกิดัN 
16º49.475 E 103º32.231 -  N 
16º48.768 E 103º32.834

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

335 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าสร้างเทีย่ง หมู ่1 (ค าบักแก)
 ต าบลค าสร้างเทีย่ง เชือ่ม หมู ่
9 ต าบลส าราญใต้  อ าเภอสาม
ชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400  เมตร พกิดั
 N 16º49.989 E 103º32.257 -  
N 16º50.411 E 103º31.523

1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

336 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าสร้างเทีย่ง หมู ่1 (ค าอึง่
เป๊าะ) ต าบลค าสร้างเทีย่ง เชือ่ม
 หมู ่12 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,340 เมตร พกิดั 
N 16º50.675 E 103º32.255 -  
N 16º50.675 E 103º32.256

1,100,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

337 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ค าแคน หมู ่6 (คุ้มหัวดง) 
ต าบลค าสร้างเทีย่ง อ าเภอสาม
ชัย เชือ่ม บ้านแก  ต าบลโนน
ศิลา  อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัดN 
16º48.537E 103º32.987 -  
N 16º48.223E 03º33.813

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

338 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยนา
ไร่เดียว หมู ่2 ไปบ้านค าแคน 
หมู ่3 ต าบลค าสร้างเทีย่ง 
อ าเภอสามชัย เชือ่ม บ้านแก  
ต าบลโนนศิลา  อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15
 เมตร พิกัด N 16º48.674  E 
103º32.482 -  N 16º48.805 
E 103º32.162

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

339 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่า
สะอาด หมู ่7 ต าบลค าสร้าง
เทีย่ง เชือ่ม บ้านกุดแห่ หมู ่5  
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.0 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร พกิดั N 
16º47.167E 103º32.382 -  N 
16º48.495 E 103º30.925

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

340 ก่อสร้างถนนลาดยางสามแยก
บ้านสามชัย หมู ่4 ไปบ้าน
หนองกุงกลาง หมู8่ ต าบล
ส าราญ –บ้านพรเจริญ หมู ่8 
ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 8,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16°52'8.17''  N 
103°32'9.43''   E ส้ินสุด16° 
52'29.29''  N  103°32'23.89''  E

1,990,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

341 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หนองสิม หมู ่2 – บ้านหนอง  
กุงกลาง หมู ่8 ต าบลส าราญ –
 บ้านพรเจริญ หมู ่8 ต าบล
หนองช้าง อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,100  เมตร หนา 
0.20  เมตร พกิดัเร่ิมต้น
16°53'30.77''  N 103°31' 
49.60'' E ส้ินสุด 16°53'03 .06''  
 N  103°30' 11.93''   E

1,804,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

342 ก่อสร้างถนนสายบ้านหนองแซง
 หมู ่ 9 ต าบลส าราญ อ าเภอ
สามชัย – บ้านหนองสะพัง 
ต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.20  เมตร พกิดัเร่ิมต้น16° 
55'55.34''  N  103°32'15.86''  E
 ส้ินสุด16°56'54 .41'' N  
103°32'33 .98''  E

1,164,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  122



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

343 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่า
งาม หมู ่6 ต าบลส าราญ 
อ าเภอสามชัย จังหวดักาฬสินธุ์
 – เทศบาลหนองกุงทับม้า 
อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดั
อุดรธานี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,300  เมตร หนา 
0.20  เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16° 57' 
33.71''  N 103° 30' 7.4''   E 
ส้ินสุด 16°59'20 .34''   N  
103°31' 06 .75''  E

1,920,600 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

344 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองแสง หมู1่7 – ค าเขือ่น
แก้ว หมู่16 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย - บ้านหนอง
สรวง อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 750  เมตร หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50  เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น N 16 48.730  E 103 
26.306  ส้ินสุดN 16 47.854  E 
103 25.758

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

345 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โคกส าราญ หมู่1 -บ้านหนอง
แสง หมู1่7 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย -บ้านหนองสรวง
 อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 750  เมตร หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50  เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น N 16 49.349  E 103 
28.454  ส้ินสุด N 16 49.795  E 
103 27.664

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

346 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุด
แห่ หมู5่  ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย - บ้านดงน้อย 
เทศบาลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว750  เมตร หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50  เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น N 16 49.767 E 103 
30.363  ส้ินสุด   N 16 46.912  E 
103 30.674

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  123



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

347 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุงน้อย หมู7่-20  ต าบล
ส าราญใต้ อ าเภอสามชัย -บ้าน
ดงน้อย เทศบาลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 750  เมตร หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50  เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น N 16 49.808 E 103 
29314 ส้ินสุด N 16 48.915  E 103
 30.672

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

348 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกุด
แห่ หมู5่ ต าบลส าราญใต้- 
บ้านท่าสะอาด หมู ่7 ต าบลค า
สร้างเทีย่ง อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 6,500  เมตร หนา 0.20  เมตร
 พกิัดเร่ิมต้น N 16 50.409 E 103 
31.512  ส้ินสุด N 16 49.981  E 
103 32.031

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

349 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค า
ป่าหวาย หมู่11 -บ้านโคก
ส าราญ หมู่1 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย -บ้านหนองสรวง
 ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 6,500  เมตร หนา 
0.20  เมตร พกิดัเร่ิมต้นN 16 
49.349 E 103 28.454  ส้ินสุด N
 16 48.471  E 103  25.758

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

350 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อ
น้ ามัน – ล าห้วยสังกะ ต าบล
หนองช้าง อ าเภอสามชัย เชือ่ม
 บ้านแก ต าบลโนนศิลา  
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร  หนา 
0.20  เมตร

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  124



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

351 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุงกลาง หมู ่8  ต าบล
ส าราญ -บ้านหนองช้าง หมู ่3 
 ต าบลหนองช้าง  อ าเภอสาม
ชัย เชือ่ม ทต.โพน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง  1,000 เมตร  หนา 
0.15  เมตร

2,975,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

352 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
กุง  กลาง หมู ่8 ต าบลส าราญ-
บ้านหนองแก่นทราย หมู ่5 
ต าบลหนองช้าง อ าเภอสาม
ชัย-บ้านค าพิมูล ต าบลทุง่คลอง
 อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร  หนา 
0.15  เมตร

2,975,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

353 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าน้ าใส หมู ่11  ต าบลส าราญ 
เชือ่ม บ้านท่าช้าง หมู ่8  
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง  4,000 เมตร  หนา 
0.20  เมตร

1,528,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

354 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองสิมใหม่  หมู ่3 ต าบล
ส าราญ เชือ่ม บ้านโพนทอง หมู่
 10  ต าบลส าราญใต้ อ าเภอ
สามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,350 เมตร  หนา 
0.20 เมตร

1,280,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  125



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

355 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค า
หุง่ หมู่6 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย เชือ่มบ้านดง
น้อย เขตเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

356 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนศาลาทอง หมู1่5  ต าบล
ส าราญใต้ อ าเภอสามชัย เชือ่ม
ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

357 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
แสง หมู1่7 ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย เชือ่มต าบล
หนองสรวง อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

358 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองกุงน้อย หมู7่ ต าบล
ส าราญใต้ เชือ่มบ้านหนองสิม 
หมู3่ ต าบลส าราญ อ าเภอสาม
ชัย 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

359 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองแสงใต้ หมู ่14,3  
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย 
เชือ่มต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี        

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 900 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

360 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านค าอุดม หมู ่12 ต าบล
ส าราญใต้ เชือ่มบ้านท่านาจาน
 ต าบลค าสร้างเทีย่ง อ าเภอ
สามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 900 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

361 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองกุงน้อย หมู ่18 
ต าบลส าราญใต้ เชือ่มต าบล
หนองสรวง  อ าเภอหนองกุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
แบบมีไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

362 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านกุดแห่ หมู ่5 บ้านป่าหวาย
 หมู ่11  ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย เชือ่ม ทต.ภูสิงห์ 
 อ าเภอสหัสขันธ ์  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

363 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้าน
โพนทอง หมู1่0 ต าบลส าราญ
ใต้ -บ้านหนองสิม หมู3่  ต าบล
ส าราญ อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,400 เมตร 

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

364 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนศาลาทอง หมู ่18 บ้านท่า
ช้าง หมู ่8 ต าบลส าราญใต้-
บ้านหนองกุง   กลาง หมู ่7 
ต าบลส าราญ  อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,500 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

365 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านกุด
แห่ หมู5่ ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย-บ้านดงน้อย 
ทต.ภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

366 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู ่7 
 ต าบลค าสร้างเทีย่ง  อ าเภอ
สามชัย - บ้านค าอุดม หมู ่12 
ต าบลส าราญใต้  อ าเภอสามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3,400  เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

367 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค าแคน
หมู ่3 เชือ่ม บ้านสันติสุข หมู ่
20 ต าบลส าราญใต้  อ าเภอ
สามชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,600,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

368 ก่อสร้างถนน คสล. สายถนน
ไปบ่อขยะ หมู ่ 1 บ้านดงหวาย
 ต าบลสระพังทอง - หมู ่ 7 
บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ 
อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร

2,553,000  ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

369 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพ
ซีล สายบ้านหนองหญ้าโยน หมู่
 3 – บ้านหนองแสง หมู ่2 
ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง –
 ถนนลาดยางบ้านนาโก หมู ่1 
ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,600 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร
  พิกัดเร่ิมต้น N16°38.49 
E104°06.93 ส้ินสุด 
N16°37.30 E 104°05.92

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอเขาวง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

370 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพ
ซีล สาย สระหลวงถนนบ้าน
แดนสามัคคี หมู ่13 ต าบลคุ้ม
เก่า – บ้านดอนไม้คุ้ม หมู ่1 
ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 1.00
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

371 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบ
ล าพะยงั บ้านโพนสวาง หมู ่6 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ – บ้านโนน
ศาลา หมู ่2 ต าบลภูแล่นช้าง 
อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

372 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัสติก สายถนนดิสโก้ หมู ่13 
บ้านแดนสามัคคี ต าบลคุ้มเก่า 
 - บ้านดอนไม้คุ้ม หมู ่1 ต าบล
สงเปลือย อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร  พกิัดเร่ิมต้น 
N16°40'39.02" E104°6'5.46"  
ส้ินสุด N16°38'39.02" 
E104°6'43.89"

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

373 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองผือ หมู ่9 ต าบลหนองผือ
 – บ้านหนองขามป้อม หมู ่2 
ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

374 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัสติก สายบ้านกุดบอด 
หมู ่4 ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
เขาวง  เชือ่ม ถนนลาดยาง
บ้านห้วยม่วง หมู ่3 ต าบล
หนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,980 เมตร ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N16°37.94 E104°08.08 
ส้ินสุด N16°36.33 E 104°08.12

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

375 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านม่วง
ไข่ หมู ่5 ต าบล   คุ้มเก่า – 
บ้านดอนไม้คุ้มหมู ่1 ต าบลสง
เปลือย อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 1,900  เมตร หนา 
0.20 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
N16.393020 ,E104.074363  
ส้ินสุด N 16.393810, 
E104.064447

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

376 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนสูง หมู ่7 ต าบล  คุ้มเก่า –
 บ้านนาว ีต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 2,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิม 
N16.393904 ,E104.074110  
ส้ินสุด N 16.393742, 
E104.095044

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

377 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบ
หนองทุง่หลวง บ้านโนนศิวไิล 
หมู ่11 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ - 
หมู ่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขตทต.
กุดสิม) อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 3,000  เมตร หนา 
0.20 เมตร พิกัด N =
16.69011 E=104.06969

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

378 ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยสายนาเวยีง บ้าน
สายนาเวยีง หมู ่16 ต าบลคุ้ม
เก่า –ทต.กุดสิม อ าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16.412993,104.53005 
ส้ินสุด 16.414519,104.52280

2,260,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

379 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
นาคู หมู่11 (ทต.นาคู) ต าบล
นาคู – บ้านหินลาด หมู ่8  
(อบต.บ่อแก้ว) ต าบลนาคู 
อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ระยะทางยาว 1,500  เมตร ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16.769104,104.028014
 ส้ินสุด16.781061,104.028143

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

380 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนศาลา หมู ่3  ต าบลภูแล่น
ช้าง อ าเภอนาคู - บ้านเหล่า
ใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอ
กุฉินารายณ์ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N = 16.8325    E = 
104.0172 ส้ินสุด N = 16.8097  
  E = 104.2475     

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

381 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โพธิแ์สง หมู ่7  ต าบลภูแล่น
ช้าง อ าเภอนาคู - บ้านไค้นุน่ 
ต าบลไค้นุน่ อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร ยาว 
1,000  เมตร พกิดัเร่ิมต้น N = 
16.8900    E = 104.1589  
ส้ินสุดที ่N = 16.9006    E = 
103.9967

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

382 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
คุ้มหัวเมือง หมู ่2 ต าบลภูแล่น
ช้าง -บ้านนายอ ต าบลโนนนา
จาน อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 
1,800  เมตร พกิดัเร่ิมต้น N = 
16.8244    E = 104.175  ส้ินสุด
 N = 16.8036    E = 104.0886

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอนาคู
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

383 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านเมืองภู หมู ่9 ต าบลภูแล่น
ช้าง อ าเภอนาคู –   บ้าน
หนองห้าง ต าบลโนนนาจาน 
อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 
1,350  เมตร พกิดัเร่ิมต้น N = 
16.71    E = 104.1031  ส้ินสุด 
N =16.8269    E = 104.2633    

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

384 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หินลาด หมู ่2 ต าบลบ่อแก้ว - 
 บ้านชาด หมู ่5 ต าบลนาคู 
อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้นร 16° 48´14.72" น, 
16° 48´18.78" น ส้ินสุด 104° 
1´1.09 (o) ,

2,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

385 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา
งาม หมู ่3  ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ ์- 
 บ้านน้ าพุ หมู ่1 ต าบลหลุบเลา
 อ าเภอภูพาน จังหวดัสกลนคร

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น 16° 51.045´ น , 16°
 51.546´ น ส้ินสุด 104° 1.314´
 M.O ,  104° 1.419´ M.O

2,300,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

386 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
บ่อแก้ว หมู ่1  ต าบลบ่อแก้ว -
 บ้านสายนาค า หมู ่9 ทต.นาคู
 อ าเภอนาคู 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 
4,000 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16° 
47´33.25´น , 16° 46´14.71" น 
 ส้ินสุด 103° 59´131.60 (o) , 
104° 0´50.91´ (o)

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

387 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
หอยคัน  บ้านชาด หมู ่5  
ต าบลนาคู-บ้านดอนแคน  หมู ่
4  ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง  6,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

388 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
โพ บ้านชาด หมู ่5  ต าบลนาคู
 – บ้านดอนแคน หมู ่4   
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 4,000  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

389 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ชาด(ช่วงขึ้นเขา)  หมู่ 13  
ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ – บ้านโคกกลาง 
ต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 3,000  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

390 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
สีนวล หมู ่3  ต าบลนาคู – 
บ้านบ่อแก้ว หมู ่1  ต าบลบ่อ
แก้ว อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 6,000  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

391 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
สีนวล หมู ่3  ต าบลนาคู – 
บ้านสายนาค า หมู ่9   
(เทศบาลต าบลนาคู)  อ าเภอ
นาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

392 ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านโคก
ยาว หมู ่6 (หนองแม่เก้ง) 
ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู –
 บ้านนาสีนวล หมู ่3  ต าบลนา
คู อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 
2,000  เมตร หนา 0.15  เมตร 
พกิดั 16.738469, 104.003247

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

393 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอ 
หมู ่2 ต าบลโนนนาจาน – 
บ้านภูแล่นช้าง หมู ่2  ต าบลภู
แล่นช้าง อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดั 16.720542, 
103.989004

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

394 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
สะอาด หมู ่2 ต าบลโคกสะอาด
 อ าเภอฆ้องชัย - บ้านโนนสูง 
ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลา
ไสย 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ยาว 900  เมตร หนา 0.15 
เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

395 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองมะทอ หมู ่8 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย - 
ถนนลาดยางสายยางตลาด– 
โพนทอง อ าเภอยางตลาด 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.20 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

396 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองบัว หมู ่3 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย - บ้าน
โนนตูม ต าบลหนองตอกแป้น 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 2,000  เมตร หนา 0.20 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

397 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนชัย หมู ่1 ต าบลโคกสะอาด
 - บ้านท่าแห่ ต าบลฆ้องชัย
พัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร หนา 0.20 
เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอฆ้องชยั
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

398 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
หนองบัว ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย หมู ่3 - บ้าน
โนนตูม ต าบลหนองตอกแป้น 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร ยาว
 400  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

399 ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้าน
หนองบัว ม.3 ต าบลโคกสะอาด
 อ าเภอฆ้องชัย - บ้านเสียว 
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิจจราจรกวา้ง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

400 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคก
ประสิทธิ ์หมู ่12  ต าบลโคก
สะอาด  - บ้านเหล่าแดง 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอ
ฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

401 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองหวาย หมู ่4  ต าบลล าชี -
 คลองชลประทาน บ้านหัวโนน
เปลือย ต าบลเหล่ากลาง 
อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

402 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวงั
ยาง หมู ่ 5  ต าบลล าชี อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธุ ์- ฝาย
วงัยาง ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง
 จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 780 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

403 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
โนนแดง หมู ่2  ต าบลล าชี - 
บ้านกุดฆ้อง ต าบลฆ้องชัย
พัฒนา อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

404 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
ท่าเยีย่ม หมู ่6 ต าบลล าชี - 
บ้านหัวโนนเปลือย ต าบลเหล่า
กลาง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

405 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านท่า
เยีย่ม หมู ่ 6  ต าบลล าชี - 
บ้านคุยโพธิ ์ต าบลเหล่ากลาง  
อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 8,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

406 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตูม
 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆ้อง
ชัย - บ้านโนนคล้อ ต าบล
ธญัญา อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

5,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

407 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านหัวโนนเปลือย ต าบลเหล่า
กลาง – บ้านท่าเยีย่ม ต าบลล า
ชี อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

408 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หัวหนอง ต าบลเหล่ากลาง 
อ าเภอฆ้องชัย -  โนนสาวเอ้ 
ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,090 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  136



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

409 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
โนนทัน หมู ่8  ต าบลเหล่า
กลาง อ าเภอฆ้องชัย เชือ่ม 
แยกบางเลน ต าบลหนองแปน 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

410 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้าน
บ้านท่าแห่ ต าบลฆ้องชัยพัฒนา
 - บ้านใคร่นุน่  ต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวชิัย จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

411 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
บ้านท่าแห่ ต าบลฆ้องชัยพัฒนา
 - บ้านโนนชัย ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
1,300 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

412 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
บ้านโนนเขวา ต าบลฆ้องชัย
พัฒนา - บ้านกุดเชือ่ม ต าบล
ล าชี อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร ยาว 
4,200 เมตร

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

413 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนเขวา-ดอนแคน ต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนา - บ้านหัวโนนเปลือย
 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  137



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

414 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โคกประสิทธิห์มู ่5 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย-บ้าน
ดอนหัน ต าบลกุดไส้จ่อ อ าเภอ
กันทรวชิัย จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

415 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา
ใต้ หมู ่13 เชือ่มบ้านสงเปลือย
 หมู ่1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน -
 ต าบลหนองอีบุตร อ าเภอห้วย
ผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.15
 เมตร เร่ิมต้น N 16˚37' 41.1''
 E 103˚47' 41.96''ส้ินสุด N 
16˚37' 5.56'' E 103˚48' 
19.52''

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

416 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เหล่าง้ิว หมู ่3 ต าบลสงเปลือย
 - บ้านนามน ต าบลนามน 
อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

417 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ยอดแกง  หมู ่10 ต าบลยอด
แกง เชือ่มบ้านดงสวาง หมู ่6  
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร 
ระยะทาง  1,500 เมตร จุดเร่ิมต้น 
16° 60’36.23”N long 
103°73’34.97” E  จุดส้ินสุด 16° 
61’5.32”N Lat 103° 77’12.63” E

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอนามน

ยทุธ 2.1(ถนน) -  138



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

418 ก่อสร้าง คสล. สายบ้านหัวงัว 
หมู ่5 ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน เชือ่ม บ้านยอดแกง 
ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

419 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โพธิท์อง หมู ่12 ต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน เชือ่ม
บ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว 
อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 700  เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

420 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแห่
 หมู ่3, บ้านจิตรประชา หมู ่16
 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน 
เชือ่มบ้านป่าไผ่ ต าบลดงพยงุ 
อ าเภอดอนจาน เชือ่มบ้านค า
บอน ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 680  เมตร หนา 0.15  
เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16° 56’ 
81.69” น Long 103° 72’ 19.63” 
 ส้ินสุด16° 56’ 46.73” น 
Long103° 72’ 34.01”           

1,980,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

421 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ยอดแกง ต าบลยอดแกง (ถนน
ถีนานนท์) เชือ่มต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 2,500  เมตร พกิัดเร่ิมต้น
16°60’69.95”น Long 
103°71’79.69” E   ส้ินสุด
16°60’78.18”น Long 103° 
69’27.77”E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

422 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ทรัพยเ์จริญ หมู ่10  ต าบลหลัก
เหล่ียม-ต าบลหนองบัว  
อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 780 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  139



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

423 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองคอนเตรียม หมู ่3 ต าบล
หลักเหล่ียม - ต าบลนามน 
อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 780 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

424 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนเทีย่งศิริมงคล หมู ่15 
ต าบลนามน -บ้านนาจ าปา  
ต าบลนาจ าปา ติดเขต อบต.
นามน อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เร่ิมต้น N 
16.5828,E 103.7888 ส้ินสุด 
N 16.5797 E 103.7824

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

425 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
มน (บ้านโนนจันทร์หอม) หมู ่ 
9  ต าบลนามน - เขต อบต.
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
เร่ิมต้น N 16.5820,E 
103.8014 ส้ินสุด N 16.5841 
E 103.8026

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

426 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
มน หมู ่9  ต าบลนามน เชือ่ม 
บ้านหลักเหล่ียม หมู ่7 ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

427 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนสามัคคี (สามแยกหน้าวดักู่
แก้วธรรมเจดีย์) หมู ่5 อบต.นา
มน - แยกต้นตาล เขต ทต.
นามน อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
0.50 เมตร เร่ิมต้น N 16.3326,E 
103.4800 ส้ินสุด N 16.3413 E 
103.4828

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

428 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากส่ี
แยกศาลาประชาคมบ้านนา
สมบูรณ์ หมู ่13 ต าบลนามน -
 ส่ีแยกทางไปบ้านโนนสังคม 
ต าบลหลักเหล่ียม อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 825 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตร เร่ิมต้น N 16.3314,E 
103.4807 ส้ินสุด N 16.3309 E 
103.4812

2,475,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

429 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ดงสยาม (อบต.นามน) - บ้าน
ค ายิง่หมี ต าบลนามน -ทต.สง
เปลือย อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,500 เมตร ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16.3109,E 103.4626 
ส้ินสุด N 16.3326 E 103.4633

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

430 ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
บ้านค ายิง่หมี หมู ่4 อบต.นามน
 - หน้าวดัป่าก้าวมงคล 
เขตทต.นามน อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N 
16.3341,E 103.4626 ส้ินสุด N 
16.3406 E 103.4614

1,920,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

431 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจาก
บ้านนาสมบูรณ์ หมู ่13 (ทต.
นามน) - บ้านค ายิง่หมี หมู ่4  
(อบต.นามน) อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,600 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16.3312,E 103.4758 
ส้ินสุด N 16.3333 E 103.4643

6,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

432 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจาก
สามแยกทางหลวงชนบท กส.
4028  (หนองหวา้)  (ทต.นา
มน)- วดัอ่างมโนราห์ บ้านดง
สยาม หมู ่14  (อบต.นามน) 
อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16.3229,E 
103.4753 ส้ินสุด N 16.3111 
E 103.4800

471,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

433 ก่อสร้างถนนลูกรังจากด่านหัว
แฮด - หนองตะไก้ ต าบล
หนองบัว อ าเภอนามน เชือ่ม
ต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  5,000  เมตร 

1,257,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

434 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
เคฟซีลสายบ้านโนนหนองเบ็ญ
 หมู ่5 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
นามน - บ้านหนองขอนแก่น 
ต าบลหนองอีบุตร อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 1,000  เมตร พิกัด 
Lat  16    56’  54.8” น Long
 103    86’  61.6 ”  E  

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

435 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
เคฟซีล สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู ่8 ต าบลหนองบัว - บ้าน
ทรัพยเ์จริญ หมู ่10 ต าบลหลัก
เหล่ียม อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  1,000  เมตร  พิกัด 
 Lat  16    55’ 89.2”  Long 
103    83’ 29.0"  

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

436 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่รวง
ทอง ทต.ร่องค า-บ้านหนองคู 
อบต.เหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,565 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

437 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กกมะค่า (ทต.ร่องค า)-บ้านโคก
ส าราญ(อบต.สามัคคี) อ าเภอ
ร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ช่วงที1่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่2 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,315 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอร่องค า

ยทุธ 2.1(ถนน) -  142



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

438 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง
สถานีต ารวจร่องค า ต าบลร่อง
ค า -ต าบลเหล่าอ้อย อ าเภอ
ร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,925 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

439 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ด่านใต้ หมู ่5  ต าบลเหล่าอ้อย
 อ าเภอร่องค า จังหวดักาฬสินธุ์
 – เขตต าบลหนองตาไก้ 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น X 
16.236169 Y 103.723099 
ส้ินสุด X 16.233563 Y 
103.732079

1,600,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

440 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดสว่าง
เหล่าอ้อย – สถานที่ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าด่านใต้ 3 ต าบล
เหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตอบต.สะอาด 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร เร่ิมต้น
 X 16.236823 Y 103.719454
 ส้ินสุด X 16.22168  Y 
103.71366

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

441 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านด่าน
ใต้ หมู่ 6 ต าบลเหล่าอ้อย 
อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ –
 ล าห้วยทราย เขตต าบลสะอาด 
อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว  4,500  เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  143



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

442 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนา
เรียง หมู่ 3 ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้าน
ขามเปี้ย เทศบาลชัยวารี อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 850  เมตร หนา
 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

443 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนสามัคคี หมู ่1 ต าบล
สามัคคี อ าเภอร่องค า ไปเชือ่ม
ถนนหลักร่องค า- ฟากปาวทต.
ร่องค า อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว  850  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

444 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา
ค า หมู่ 13 ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้าน
หนองบัว ต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

445 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านค า
ไผ่ หมู ่14 ต าบลสามัคคี 
อ าเภอร่องค า จังหวดักาฬสินธุ ์
ไปเขตอ าเภอโพธิช์ัย จังหวดั
ร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500  เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

446  ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
โรงพยาบาลร่องค า(ทต.ร่องค า)
 – อบต.เหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร  
ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.15
 เมตร 

4,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  144



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

447  ก่อสร้างถนน คสล.สายทีว่า่
การอ าเภอร่องค า(ทต.ร่องค า) –
 บ้านหนองคู(อบต.เหล่าอ้อย) 
อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
ระยะทาง 571 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

448  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กระยอม หมู ่8  ต าบลเหล่า
อ้อย– บ้านหนองคู หมู ่2 
ต าบลเหล่าอ้อย เชือ่มต าบล
ร่องค า อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

449  ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดงเมือง หมู ่1 ต าบลเหล่าอ้อย
 – บ้านโนนสามัคคี  ต าบล
สามัคคี อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร 

2,900,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

450  ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ค้อพัฒนา หมู่3 ต าบลเหล่า
อ้อย-เขตเทศบาลต าบลร่องค า 
อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตรหนา 
0.20 เมตร

1,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

451 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โปโล หมู ่10, 13 อบต.กมลา
ไสย-บ้านสระบัว เทศบาล
ต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลา
ไสย 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังขา้ง
ละ 0.50 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
อ าเภอกมลาไสย

ยทุธ 2.1(ถนน) -  145



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

452 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนน
ค้อ หมู ่8 ต าบลธญัญา อ าเภอ
กมลาไสย -บ้านตูม หมู ่1,2 
ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว  2,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

453 ก่อสร้างถนน  คสล.บ้านเมย 
หมู ่5,11 ต าบลดงลิง -บ้านท่า
เพลิง หมู ่1 ต าบลเจ้าท่า 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
 0.15  เมตร

3,020,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

454 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองบัว หมู ่9,14 ต าบลเจ้า
ท่า -บ้านหนองตุ หมู ่3  ต าบล
ธญัญา  อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 
0.15เมตร

1,570,000 1,570,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

455 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนน
สาย 2116 บ้านบ่อ หมู ่9 
ต าบลธญัญา - ถนนลาดยาง
บ้านดงลิง หมู1่1 ต าบลเจ้าท่า 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,600 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

456 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองอีกุม้ หมู ่7 ต าบลโคก
สมบรูณ์ - บ้านโนนไฮ หมู ่6 - 
บ้านธนบุรี หมู ่12 ต าบลโพน
งาม อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  146



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

457 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หัวขวา หมู ่8 ต าบลหลักเมือง
 -บ้านฟากปาว หมู ่14 ต าบล
กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,130 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00  เมตร  
พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 18,780  
ตารางเมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

458 กอ่สร้างถนน คสล.สายเรียบ
คลองส่งน้ าตอน 8 (ทศิE) จากส่ี
แยกถนน รพช.บา้นแก-บา้นเหล่า
แดง บา้นแกหมู ่12  ทต.ธญัญา- 
ถนนหลวงหมายเลข 2116 บา้น
สงเปลือย หมู ่7  อบต.ธญัญา 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

459 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกสี หมู ่4 ต าบลดงลิง- บ้าน
หนองไผ่ หมู ่9 ต าบลโคก
สมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,300,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

460 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โนนเมือง หมู7่,8 ต าบลดงลิง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ ์-สะพานชี บ้านคุยค้อ
 ต าบลดินด า อ าเภอจังหาร 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,600 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  147



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

461 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
โนนค้อ หมู ่8 ต าบลธญัญา-  
บ้านดอนยงู หมูที ่9,17 ต าบล
กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,400 เมตร

2,160,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

462 ก่อสร้างถนน  คสล.บ้านดอน
ยางหมู ่6 ต าบลกมลาไสย -
บ้านเสมา หมู ่7ทต.หนองแปน
 อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

463 ก่อสร้างถนน  คสล.จากบ้านสง
เปลือย หมู ่7 ต าบลธญัญา -
บ้านโนนโพธิศ์รี หมู ่6 ต าบล
หนองแปน อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

1,950,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

464 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบ
คลอง 8R จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2116 บา้นสงเปลือย 
หมู ่7 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลา
ไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์-ผนงักัน้น้ าชี
 กม.6 ต าบลมว่งลาด จงัหวดั
ร้อยเอด็

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 15,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

465 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
วดัป่าดงคอนสวรรค์ บ้านแจ้ง
จม หมู ่7  ต าบลเจ้าท่า - บ้าน
หนองตุ หมู ่3 ต าบลธญัญา 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร  หนา
 0.15เมตร

2,590,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

466 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
สวนโคก หมู ่1,13 ต าบลดงลิง
 - บ้านบึง หมู ่10 ต าบลหลัก
เมือง อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว  400  เมตร

880,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

467 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ 
สายบ้านดอนหัน หมู ่7 ต าบล
โพนงาม - บ้านโคกล่าม หมู ่
2,16 ต าบลดงลิง อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

468 ก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
โพนงามหมู ่10 ต าบลโพนงาม
 - บ้านราษฎร์ส าราญ หมู ่8 
ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

469 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ธนบุรี หมู ่5,12 ต าบลโพนงาม
 -บ้านนามล หมู ่1,4 ต าบล
โคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว  7,000  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

470 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
โนนไฮ หมู ่6 ต าบลโพนงาม - 
บ้านหัวขวา หมู ่8,12 ต าบล
หลักเมือง อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร

450,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  149



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

471 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบ
คลองส่งน้ าสายใหญ่ ตอน 8 (ทศิ
ใต้) จากถนนทางหลวงหมายเลข 
214 บา้นบอ่ หมู ่13 ทต.ธญัญา - 
   ถนนลาดยาง 2116 บา้นสง
เปลือย หมทูี ่7 (อบต.ธญัญา) 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,100 เมตร มี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 
10,764 ลูกบาศก์เมตร

2,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

472 ก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบ
คลองส่งน้ า ตอน 9 จากทาง
หลวงหมายเลข 2116 - 
ถนนลาดยางสาย บ้านหนองตุ 
ต าบลธัญญา-บ้านดงลิง ต าบล
เจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

473 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบ
คลองส่งน้ า จากถนน คสล.สาย
มติรภาพค าดี บา้นบอ่ หมู ่13 
ทต.ธญัญา -  ถนนลาดยาง บา้น
ลาด หมู7่,13 ต าบลหลักเมอืง 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,600 เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 6,415
  ลูกบาศก์เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

474 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นาบึง หมู ่8 ต าบลหนองแปน -
 บ้านโนนทัน ต าบลเหล่ากลาง 
อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

475 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย
บ้านโนนสูง หมู ่4 ต าบลหนอง
แปน - บ้านสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,700 เมตร   
หนา 0.15 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  150



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

476 ก่อสร้างถนน คสล.ระหวา่ง
บ้านหนองแปน หมูที ่1,2,3 
ต าบลหนองแปน - บ้านหัว
หนอง ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอ
ฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้าง
ละ 0.5 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

477 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย
บ้านโนนโพธิศ์รี หมู ่6 ต าบล
หนองแปน - บ้านโนนค้อ หมู ่8
 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร  
หนา  0.15 เมตร

2,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

478 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย
พระธาตุยาคู บ้านเสมา หมู ่7 
ต าบลหนองแปน - บ้านดอน
ยาง หมู ่6 ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร  หนา 
 0.15 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

479 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านนามล หมู ่1,2 ต าบลโคก
สมบูรณ์ - นาเรียง ต าบล
สามัคคี อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร 
ระยะทางยาว  12,380 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

480 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านดอนหัน หมู ่13 ต าบลโพน
งาม - บ้านแกเปะ ต าบลเชียง
เครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  
ระยะทางยาว  9,200 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  151



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

481 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองอีกุม้ หมู ่7 
ต าบลโคกสมบูรณ์ - บ้านธนบุรี
 หมู ่12 ต าบลโพนงาม อ าเภอ
กมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ระยะทางยาว  6,000 เมตร

800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

482 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านโปโล หมู ่10,13 ต าบล
กมลาไสย(อบต.กมลาไสย) - 
บ้านเล้า หมู ่6 ต าบลหลักเมือง
 อ าเภอกมล าไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 892  เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

483 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสง
ยาง หมู ่3 ต าบลกมลาไสย-
บ้านเสมา หมู ่7 ต าบลหนอง
แปน อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650  เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

484 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยงู
 หมู ่9, 17 ต าบลกมลาไสย -  
บ้านสงเปลือย อบต.ธญัญา 
ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง ยาว 650  เมตร หนา
 0.15 เมตร

1,988,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

485 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัว
ขวา หมู ่8 ต าบลหลักเมือง -  
ทต.กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00  เมตร

4,235,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  152



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

486 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นาบึง หมู ่9 ต าบลหนองแปน-
พระธาตุโนนสาวเอ้ ต าบลกมลา
ไสย อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 820 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,800,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

487 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ธนบุรี หมู ่12 ต าบลโพนงาม-
บ้านโนนไฮ -บ้านหนองอีกุม้  
ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15
 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

488 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองอีกุม้ – บ้านนามล ต าบล
โคกสมบูรณ์-บ้านด่านแต้ 
ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

489 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ท่าสามัคคี  หมู่13 ต าบลเจ้า
ท่า-บ้านแวง ต าบลดงลิง 
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง ยาว 5,200 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

490 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหัว
แฮด ต าบลธญัญา-บ้านหนอง
บัว ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร

574,000        ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  153



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ าเภอสหสัขนัธ์
491 ก่อสร้างถนน คสล. หมู6่ บ้าน

โนนสวาท ต าบลโนนบุรี- เขต 
ต าบลนิคม (บ้านค าแคน) 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
780 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0339639 N 1847363 
ส้ินสุด E 0339014 N 1847174

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

492 ก่อสร้างถนน คสล. สายแหลม
โนนวเิศษ ต าบลโนนบุรี-บ้าน
ท่าเรือ-ภูสิงห์ ต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
600 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0337520 N 1848456  
ส้ินสุด E 0337452 N 1848838

3,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

493 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
ศึกษา หมู่11 ต าบลโนนบุรี- 
บ้านค าเชียงยนื ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0341354N 1846389 
ส้ินสุด E 0341338 N 1845902

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

494 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สามัคคี หมู่4 ต าบลโนนบุรี-  
บ้านตาดดงเค็ง ต าบลนิคม  
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0340486 N 1846580  
ส้ินสุด E 0340478 N 1846202

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

495 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
สวาท หมู่6  ต าบลโนนบุรี- 
บ้านเสริมชัยศรี ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0339630 N 1846753 
ส้ินสุด E 0339629 N 1846580

700,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  154



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

496 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่7  
ต าบลโนนบุรี ต าบลโนนบุรี -  
บ้านค าแคน ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0338218 N 1846595 
ส้ินสุด E 0338207 N 1846206

1,250,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

497 ก่อสร้างถนน คสล. (วงเวยีน 
หมู9่) ต าบลโนนบุรี-บ้านค า
ชมภู ต าบลภูสิงห์  อ าเภอสหัส
ขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ0.50 เมตร พกิดั
เร่ิมต้นE 0338736 N 1848631 
ส้ินสุด E 0338797 N 1848347

2,100,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

498 ก่อสร้างถนน คสล.สายวดัเวฬุ
วนั หมู2่ ต าบลนิคม เชือ่มบ้าน
วงัมะพลับ ต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,100  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.00-1.00 เมตร พกิดั 
N16-40-.493 E103-.30-.202

3,880,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

499 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ตาดดงเค็ง หมู2่ ต าบลนิคม 
เชือ่มบ้านนาแก้ว ต าบลโนนบุรี
 อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 160  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.00-1.00 
เมตร พกิดัN16-41-.414 
E103-.30-.229

1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

500 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง
 สาย227 บ้านค าเชียงยนื หมู่3
 ต าบลนิคม เชือ่ม ต าบลโนนน้ า
เกล้ียง อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000  เมตร พกิดั
N16-41-007 E103-30-.991

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  155



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

501 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเรือ
ภูสิงห์ หมู ่ 9 ต าบลภูสิงห์ - 
แหลมโนนวเิศษ ต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,171 เมตร หนา 0.15
 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N: 16.71920 
E: 103.47551 ส้ินสุด N: 
16.71329 E: 103.47350

1,182,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

502 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ฝาย หมู ่ 5 ต าบลภูสิงห์ -  
บ้านสิงห์สะอาด  หมู ่  13  
ต าบลสหัสขันธ ์อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
 2,500  เมตร หนา 0.15 เมตร พกิัด
เร่ิมต้น N: 16.744839 E: 
103.508978 ส้ินสุด N: 16.746318
 E: 103.52815

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

503 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โพนสวาง หมู ่4 ต าบลนามเขือ
 อ าเภอสหัสขันธ ์– บ้านโนน
สวรรค์ ต าบลภูปอ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาว
 850  เมตร หนา 0.15 เมตร
ค่าพิกัด x=1839717   Y=
353997

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

504 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นามะเขือ หมู ่12 ต าบลนา
มะเขือ – บ้านค าเชียงวนั ต าบล
โนนแหลมทอง อ าเภอสหัสขันธ์
          

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,750  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
1845428 354682 ส้ินสุด 
1849929  354562 

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

505 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โป่งเชือก หมู ่3 ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหัสขันธ ์–  บ้านสร้าง
แก้ว ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ        

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,295  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
1847561 358600 ส้ินสุด 
1846240  359098

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

506 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนศรทอง หมู ่8 ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหัสขันธ ์– 
หนองแวง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว
 1,600 เมตร หนา 0.50 เมตร
 พิกัดเร่ิมต้น 1847619 
359367 ส้ินสุด 1847400  
360886

1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

507 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
สมบูรณ์ ต าบลสหัสขันธ ์-  
บ้านโคกสง่า ต าบลโนนน้ า
เกล้ียง อ าเภอสหัสขันธ ์(เชือ่ม
ทางหลวงหมายเลข 227)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,600  เมตร
หนา 0.60 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
x=0347974 y=1848927 
ส้ินสุด x=0347355 y=
1847885

1,965,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

508 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
สีนวล ต าบลสหัสขันธ ์เชือ่ม 
ทางหลวงหมายเลข 227  
ต าบลโนนน้ าเกล้ียง อ าเภอส
หัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร  
ระยะทางยาว  2,600  เมตร

1,965,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

509 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกก่อง ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหัสขันธ–์ บ้านหนอง
ซองแมว ต าบลโพน อ าเภอค า
ม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัด 
16.817139 /103.595685

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

510 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนเมือง ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหัสขันธ ์- ถนน 227 
ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัด
16.819193/103.619996

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

511 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายค า
เชียงวนั ต าบลโนนแหลมทอง –
 ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัส
ขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 7,000 เมตร พิกัด
  16.7379240/103.6326384   
16.6875426/103.6330890

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

512 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดง
ไร่ ต าบลโนนแหลมทอง-บ้าน
ดงสวา่ง ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร พิกัด
16.7674294/103.6140990    
16.7755550/103.6173176

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

513 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนา
มน ต าบลโนนแหลมทอง -ค า
ตาใกล้ ต าบลสหัสขันธ ์
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร พิกัด
 16.7384891/103.6001086    
16.7755550/103.5966110

1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

514 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค า
เชียงวนั ต าบลโนนแหลมทอง –
 ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัส
ขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 7,000 เมตร พิกัด
 16.7335985/103.6318230    
16.6890224/103.6331534

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

515 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โพนสวาง ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ-์ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
พิกัด x=356662  Y=1841078

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

516 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ค าลือชา-โนนศรีสวสัด์ิ-ค าตา
ใกล้ หมู2่,12  ต าบลสหัสขันธ์
 -บ้านนามน ต าบลโนนแหลม
ทอง อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร   
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

517 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองยาง ต าบลเนินยาง 
อ าเภอค าม่วง -บ้านโคกก่อง 
หมู ่10 ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 500  เมตร หนา
 0.15 เมตร

        700,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

518 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนศาลาทอง  ต าบลโนน
แหลมทอง-ต าบลนามะเขือ  
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร

     4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

519 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
สิงห์สะอาด-ห้วยเตย หมู่6,7 
ต าบลสหัสขันธ ์- บ้านโนนปลา
ขาว  ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัส
ขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

     1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

520 ก่อสร้างถนน คสล. สายค าลือ
ชา-นาคูณหมู่1,4  ต าบลสหัส
ขันธ-์ บ้านโคกเจริญ  ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

521 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
โนนป่าง้ิว ต าบลโนนน้ าเกล้ียง -
 บ้านโคกเจริญ ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
พิกัด  x=356662  Y=1841078

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  159



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

522 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ไทรทอง หมู ่11 ต าบลนา
มะเขือ-บ้านโคกสะอาด ต าบล
โนนแหลมทอง อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร งานดินหนา 
0.30 เมตร ลูกรังหนา 0.20 
เมตร x=358322  Y=1847723

     1,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

523 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
บัวลอย ต าบลนามะเขือ-
ต าบลสหัสขันธ ์อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 415 เมตร พิกัด 
x=353931 Y =1845301 หนา
 0.15 เมตร

     1,600,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

524 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค า
น้ าแซบ ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ-์บ้านหนอง
มันปลา ต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 445 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัด x=352114  
Y=1841371

     1,700,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

525 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค า
คา ต าบลโนนศิลา - บ้านใหม่
ชัยมงคล อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800  เมตร หนา
 0.15 เมตร

     1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

526 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่5 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน จังหวดั
กาฬสินธุ ์เชือ่ม บ้านโพนเฒ่า 
ต าบลอัคคะค า อ าเภอโพธิช์ัย 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,300 เมตร พกิดั 
Lat 16°24'53.90"น, Long 
103°42'18.07"E / Lat 
16°23'39.55"น Long  
103°43'30.10"E

     3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
อ าเภอดอนจาน
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

527 ก่อสร้างถนนลาดยางสายโนน
หนามแท่ง หมู ่9 ต าบลนา
จ าปา อ าเภอดอนจาน เชือ่ม 
บ้านโนนเทีย่ง หมู ่1 ต าบล
นามน  อ าเภอนามน  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว  7,000  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ  1.00 เมตร   
หนา  4.00  เมตร

     6,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

528 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกก
โพธิ ์หมู ่6 ต าบลสะอาดไชยศรี
 -  เขตเทศบาลต าบลดอนจาน
 อ าเภอดอนจาน (หน้า รพ.
ดอนจาน)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16 26 49.83"
 น. Long 103 44 1.40" E ส้ินสุด 
Lat 16 26 55.20" น. Long 103
43 28.78" E

     4,250,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

529 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนกกจิก หมู ่6 ต าบลดงพยงุ
 อ าเภอดอนจาน– ต าบลนา
จ าปา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร ความ
ยาว 3,500.00  เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00  ม.  พกิัดเร่ิมต้น 
16.5141 ,103.7007 ส้ินสุด 
16.4891, 103.7094

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

530 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โพนสวรรค์ หมู่1 ต าบลนา
จ าปา เชือ่ม บ้านโนนกกจิก 
หมู6่ ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอน
จาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,500  เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00  เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 
16.283685  Long 103.424527  
ส้ินสุด Lat 16.305023 Long  
103.415996

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

531 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองพอก ต าบลสะอาดไชยศรี
 - เขตเทศบาลต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น Lat 16 26 44.72" น. 
Long 103 43 58.59" E ส้ินสุด Lat
 16 26 55.10" น. Long 103 43
28.60" E

     6,280,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  161



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

532 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่9  ต าบลดอนจาน
 อ าเภอดอนจาน เชือ่ม บ้าน
นามน หมู ่4 ต าบลโคกสมบูรณ์
 อ าเภอกมลาไสย 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,600 เมตร พกิัด
เร่ิมต้น Lat 16°24'53.41"น, Long 
103°42'5.53"E ส้ินสุด Lat 
16°24'11.28"น Long  
103°41'36.32"E

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

533 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดง
เยน็ หมู ่4 ต าบลนาจ าปา - วดั
ดอยดงเยน็ หมู ่4 ต าบลนา
จ าปา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat  
16.302165  Long 103.46208  
ส้ินสุด Lat  16.301901  Long  
103.463540  

     2,950,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

534 ก่อสร้างถนน คสล. สายสาม
แยกอนามัยบ้านม่วงกลาง หมู ่
1 ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน
 เชือ่ม ถนนบ้านแกเปะ ต าบล
เชียงเครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 366 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
พกิดั lat:l 1,6.469  Lon: 
103.65 Acc : 12.0 Alt : 137 
Bca: 278

     1,068,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

535 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้าน
ดงพยงุใต้ หมู ่1 ต าบลดงพยงุ 
อ าเภอดอนจาน – ต าบลกลาง
หมืน่ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร ความ
ยาว 4,500.00  เมตร พกิดัเร่ิมต้น
 16.52167,103.6768  
จดุส้ินนสุด16.4997 , 103.6433

     3,088,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  162



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

536 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวดั
ป่าทองประดิษฐ์ หมู ่1 ต าบล
ดอนจาน  เชือ่ม บ้านหนองโพน
  หมู ่8ต าบลนาจ าปา  อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร รวม
ระยะทางยาว 2,300 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16°27'24.71"น, 
Long 103°42'17.77"E ส้ินสุด 
16°28'24.54"น, Long  
103°42'19.68"E

     2,900,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

537 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา
เหนือ หมู ่6 (บริเวณวดัป่าโคก
หนองกุง) ต าบลม่วงนา อ าเภอ
ดอนจาน เชือ่มนนลาดยางสาย
บ้านเชียงเครือ หมู ่2  อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดั lat:l 1,6.467  Lon: 
103.62 Acc : 8.0 Alt : 154 
Bca: 241

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

538 ก่อสร้างถนนลาดยาง  บ้าน
แก้งนาง หมู ่7  ต าบลดงพยงุ - 
 บ้านโนนเทีย่ง ต าบลนามน  
อ าเภอนามน  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,500  เมตร  ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 1.00  ม. พกิดั
เร่ิมต้น 16.5439 ,103.7120 
ส้ินสุด 16.5500, 103.7202

     2,811,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

539 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองแคน หมู ่2 ต าบลดอน
จาน เชือ่ม บ้านภูเงิน ต าบลนา
จ าปา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16°27'31.69"น, 
Long 103°42'43.96"E ส้ินสุด 
16°28'6.57"น, Long  
103°43'54.08"E

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  163



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

540 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หัวคูดิน หมู ่5  ต าบลดงพยงุ -
 บ้านโพนสวรรค์ ต าบลนาจ าปา
 อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.00  เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00  ม. 
พกิดัเร่ิมต้น16.5171, 103.6924 
 ส้ินสุด 16.5311 ,103.6943

     1,980,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

541 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
หนองแคน(ลาดค้อ)หมู ่2 
ต าบลดอนจาน เชือ่ม ต าบลนา
จ าปา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400 เมตร  พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16°27'35.63"น, 
Long 103°42'43.98"E ส้ินสุด 
16°28'12.76"น, Long  
103°43'15.62"E

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

542 ก่อสร้างถนนลูกรัง(สายดานขี้
หมาเชื่อมเขตทต.อัคคะค า) บ้าน
สายป่าแดง หมู่ 4 ต าบลสะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลต าบล
อัคคะค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,000.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้นLat 16 27
 41.86" น. Long 103 47 21.38"
 E ส้ินสุด Lat 16 28 28.74" น. 
Long 103 47  45.37" E

     1,340,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

543 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองแวงเกษตร หมู ่6 ต าบล
ดอนจาน เชือ่ม บ้านน้อยสันติ
สุข ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,100 เมตร พกิดั 
Lat 16°26'41.11"น, Long 
103°41'56.29"E 16°26'6.36"น, 
Long  103°42'51.00"E

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  164



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

544 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายย หมู่ 4 
 ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด (สายป่าแดงอวย
ศรีเชื่อมทต.อัคคะค า)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16
26 45.27" น. Long 103 46
21.91" E ส้ินสุด Lat 16 26
15.24" น. Long 103 46 41.27"
 E

        670,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

545 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองพอก หมู ่1 ต าบลสะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน -  เขต
เทศบาลต าบลดอนจาน อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16 26 44.72"
 น. Long 103 43 58.59" E ส้ินสุด 
Lat 16 26 55.10" น. Long 103
43 28.60" E

        800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

546 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กุดครอง หมู ่7 ต าบลดอนจาน
 อ าเภอดอนจาน  เชือ่ม ต าบล
เชียงเครือ  อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น Lat 16°25'44.95"น, 
Long 103°40'47.49"E ส้ินสุด 
16°26'5.05"น, Long  
103°40'30.32"E

     2,646,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

547 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
สะอาดไชยศรี หมู ่3 ต าบล
สะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน
 จังหวดักาฬสินธุ ์-  เขต
เทศบาลต าบลอัคคะค า ต าบล
โพธิช์ัย จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พกิัดเร่ิมต้น Lat 16 26 9.01"
 น. Long 103 45 8.78" E ส้ินสุด 
พกิัด Lat 16 25 10.66" น. Long 
103 44 23.38" E

     1,340,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  165



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

548 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยก
ทางหลวงชนบท สาย 5054 
ต าบลสะอาดไชยศรี -บ้านอ่าง
ค า หมู่7– บ้านภูเงิน หมู่8 – 
บ้านดงเยน็ ต าบลนาจ าปา 
อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทาง 8,500  เมตร พิกัด E
  16° 30" 21.75"'  N 130° 
46" 02.59"'

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

549 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่5 ต าบลดอนจาน -
 บ้านน้อยสันติสุข ต าบลสะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 4,650 เมตร หนา 0.20 เมตร  
พกิัดเร่ิมต้น Lat 16°25'21.10"N, 
Long 103°42'18.85"E  ส้ินสุด Lat 
16°26'55.13"N, Long 
103°43'28.43"E

       3,069,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

550 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หนองแวงเกษตร หมู ่6 ต าบล
ดอนจาน - บ้านน้อยสันติสุข 
ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 
พกิัดเร่ิมต้น Lat 16°26'41.99"N, 
Long 103°42'0.19"E  ส้ินสุด Lat 
16°26'55.13"N, Long 
103°43'28.43"E

       1,320,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

551 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่5 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน - บ้านโพนเฒ่า
 ต าบลอัคคะค า อ าเภอโพธิช์ัย 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,450 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,617,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

552 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่5 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน - บ้านนามล 
ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลา
ไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,188,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

553 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ด่านแต้ หมู ่5 ต าบลดอนจาน -
 บ้านน้อยสันติสุข ต าบลสะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

554 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
กุดครอง หมู ่8 (โรงปุย๋) ต าบล
ดอนจาน - บ้านน้อยสันติสุข 
ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 5,400 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       3,564,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

555 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุด
ครองหมู ่4 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ 
ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,650 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,089,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

556 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกุด
ครอง หมู ่7 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน - บ้านหนอง
แวงแสน ต าบลนาจ าปา 
อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

557 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกุด
ครอง หมู ่8 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน - บ้านหนอง
แวงแสน ต าบลนาจ าปา 
อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,600 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

       1,560,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

558 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนชาด หมู ่8 - บ้านดงค า หมู่
 11 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ เชือ่ม บ้านโพนสวาง 
ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 8,000 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.00 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น106.64606,103.68162 
จดุสินสุด 16.649637,103.65763

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

559 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
หนองป่าอ้อย  หมู ่ 1  ต าบล
ล าห้วยหลัว  อ าเภอสมเด็จ – 
บ้านภูเงิน ต าบลผาเสวย  
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว 2,000 เมตร หนา  
0.05  เมตร

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

560 ก่อสร้างทางลาดยาง สายบ้าน
กอก  ต าบลผาเสวย - บ้านค า
เม็ก หมู ่7,13  บ้านบัวสามัคคี
 หมู ่6,12  ต าบลแซงบาดาล 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 
0.30 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอสมเดจ็
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

561 ก่อสร้างถนนคสล.เชือ่ม
ระหวา่งบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ 
หมู ่9 ต าบลมหาไชย อ าเภอ
สมเด็จ - สะพานห้วยอีด่าง 
บ้านแก้งกะอาม ต าบลผาเสวย 
 อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 4,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50  เมตร หนา 0.15 เมตร พกิัด
เร่ิมต้น 573678 ส้ินสุด 579740

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

562 ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอน  
 กรีต สายบ้านหนองอิดุม หมู ่ 
6 ต าบลศรีสมเด็จ - บ้านหมูม่น
 หมู ่ 2  ต าบลหมูม่น อ าเภอ
สมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.04
  เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00  
เมตร ค่าพกิดั N 16.7608”  E 
103.7134”

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

563 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
โนนสวรรค์  หมู ่9  ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม 
บ้านหนองโพนสูง ต าบลยอด
แกง อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650  เมตร หนา
 0.15  เมตร พิกัด: 
16.675936, 103.735959

1,997,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

564 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเม็ก  หมู่
  3 ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ
 - สะพานข้ามฝายน้ าล้น บ้าน
สูงเนิน ต าบลเนินยาง อ าเภอ
ค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

565 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดง
ค าพัฒนา หมู ่11 -  บ้าน
พรสวรรค์ หมู ่10   ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม
 บ้านป่านกขาบ ต าบลภูปอ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น
16.635513,103.665809 
ส้ินสุด 
16.621224,103.658402

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

566 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ดงบัง ต าบลมหาไชย -  บ้าน
กอก ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00   เมตร 
ระยะทางยาว 2,000    เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.50  เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
579720 ส้ินสุด 555725

5,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

567 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หลุบเปลือย หมู ่ 1,2,7,8 
ต าบลศรีสมเด็จ -  บ้านหนอง
บัวโดน หมู ่1  ต าบลสมเด็จ 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 80 .00  เมตร หนา
 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 1.00  เมตร ค่าพกิดั N 
16.742 E 103.744 

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

568 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่9  ต าบลสมเด็จ
 อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม บ้าน
หนองหญ้าปล้อง ต าบลยอด
แกง อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,600  เมตร 
หนา 0.20  เมตร พิกัด: 
16.680252, 103.739778

984,900 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

569 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
กอก(โรงข้าวปุน้) หมู ่2 ต าบล
ผาเสวย เชือ่ม บ้านหนองแสง
ใหญ่ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอ
สมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

570 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมูม่น
 หมู ่10 ต าบลหมูม่น -  บ้าน
บึงบาดาล หมู ่3 ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 850 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,100,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

571 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองแวง ม.16 ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ เชือ่มบ้าน
โป่งเชือก  ม.8 ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,500 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
16.621224,103.658402 ส้ินสุด 
16.699335,103.721966

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

572 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกใหม่ หมู ่7 ต าบลมหาไชย 
 - อ่างเก็บน้ าห้วยสังเคียบ บ้าน
เหล่าภูพาน หมู ่4  ต าบลแซง
บาดาล  อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร.  
ระยะทางยาว  1,800 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น 605679  ส้ินสุด 
617683

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

573 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
หนองบัวโดน หมู ่7   ต าบล
สมเด็จ เชือ่ม บ้านโนนสมบูรณ์
 ต าบลล าห้วยหลัว อ าเภอ
สมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650  เมตร หนา
 0.15  เมตร พิกัด: 
16.728046, 103.779145

1,997,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

574 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดง
ขวางบ้านกอก ม.11 ต าบลผา
เสวย เชือ่ม บ้านดงบัง หมู ่6 
ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

575 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก บ้าน
โนนน้ าเกล้ียง  หมู ่ 9 ต าบล
หมูม่น  - ต าบลศรีสมเด็จ 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

650,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

576 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้าน
สร้างแก้ว ม 3 ต าบลหนองแวง
 อ าเภอสมเด็จ เชือ่มบ้านโป่ง
เชือก ม.8    ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1 เมตร พกิดัเร่ิมต้น
16.687162,103.67464 ส้ินสุด 
16.698672,103.678009

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

577 ก่อสร้างถนนลาดยาง  สาย
บ้านหนองอิดุม  หมู ่ 6 ต าบล
ศรีสมเด็จ – บ้านหมูม่น  หมู ่ 2
 ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร ค่า
พิกัด E16.7582”  N 
103.7006” 

2,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

578 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านส่ี
แยกสมเด็จ หมู ่6  ต าบล
สมเด็จ เชือ่ม บ้านส่ีแยกสมเด็จ
 เขตเทศบาลสมเด็จ ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 650  เมตร หนา
 0.15  เมตร พิกัด: 
16.710722, 103.755863

1,997,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

579 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค า
ไผ่ ม.6 ผ่านบ้านโคกกลาง ม.4 
  ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ - บ้านนามะเขือ ต าบล
นามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
16.698672,103.678009 ส้ินสุด
 16.66709,103.656422

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

580 ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก   
คอนกรีต สายบ้านหนองแสง
หลุบเปลือย หมู ่1,หมู ่8  
ต าบลศรีสมเด็จ – บ้านหนอง
บัว หมู ่1  ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร 
ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.04
  เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00  
เมตร ค่าพกิดั E 16.7547”  N 
103.7374”

2,160,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

581 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ขมิน้ ม.7  ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม บ้านค า
ม่วง ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

8,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

582 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองแวง หมู ่16 ผ่านบ้าน
สร้างแก้ว ต าบลหนองแวง 
อ าเภอสมเด็จ - ถนนลาดยาง
สายบ้านนามะเขือ-บ้านโป่ง
เชือก ต าบลนามะเขือ อ าเภอ  
 สหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 7,500 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
16.696113,103.722693 ส้ินสุด
 16.683308,103.681484

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

583 ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอน 
 กรีต บ้านหลุบเปลือย หมู ่7 
ต าบลศรีสมเด็จ -  บ้านหนอง
บัวโดน หมู ่1  ต าบลสมเด็จ 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 5,500   เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00  เมตร 
ค่าพิกัด Eที1่6.7460”  N 
103.7409” 

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

584 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ขมิน้ หมู่7   ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม บ้านหนอง
มะงง ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

585 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดงค าพัฒนา หมู่11    ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเด็จ - 
บ้านป่านกขาบ ต าบลภูปอ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 8,000 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.5 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
16.639749,103.66347 ส้ินสุด 
16.650254,103.661622

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

586 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขมิน้
 หมู7่,8,9 ต าบลผาเสวย เชือ่ม
 บ้านหนองป่าอ้อย ต าบลล า
ห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

587 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
 สายบ้านแก้งกะอาม หมู่6 
ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
เชือ่ม บ้านดงบัง ต าบลมหาไชย
 อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2 เมตร

5,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

588 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ขมิน้ หมู่7  ต าบลผาเสวย เชือ่ม
 บ้านหนองแสงใหญ่ ต าบลศรี
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

8,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  174



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

589 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กอก หมู ่11  ต าบลผาเสวย 
เชือ่ม บ้านหนองแสงใหญ่ 
ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

590 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน
โคกกลาง หมู ่3 ต าบลผาเสวย 
เชือ่ม บ้านหนองบัวโดน ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

591 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหมูม่น 
หมู ่1 ต าบลหมูม่น - เขตต าบล
ศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,060 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

592 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองขาม หมู ่2 ต าบลหนอง
แวง –บ้านโนนสวรรค์ หมู ่9 
ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น 
16.681746,103.722607 ส้ินสุด
 16.68205,103.734237

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

593 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หนองแห้ว หมู ่5 ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ - บ้าน
โคก ต าบลเนินยาง อ าเภอค า
ม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 950 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  175



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

594 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองอีบุตร ต าบลหนองอีบุตร
 - สวนป่า ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้น N = 
16.6534   E = 103.8694  
ส้ินสุด N = 16.6271   E = 
103.8646

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

595 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนสมควร ต าบลนิคมห้วยผ้ึง -
 บ้านนาหัวเมย ต าบลหนองอี
บุตร อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 8,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N  =  16.5955   E  = 
103.8987 ค่าพกิดัส้ินสุด N=
16.6056   E =103.8934

4,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

596 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ไค้นุน่ ต าบลไค้นุน่ - บ้าน
หนองแสง ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N = 16.6270  E = 
103.9493 ส้ินสุด N=16.6318   
E= 103.9139

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

597 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกศรี -  บ้านหนองมะงง 
ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผ้ึง -  
บ้านขมิน้ ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N = 16.7200  E = 
103.8379 ส้ินสุด N = 16.7328 
 E = 103.8335

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอหว้ยผ้ึง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  176



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

598 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนส าราญ ต าบลนิคมห้วยผ้ึง -
  บ้านไทรงาม ต าบลนิคมห้วย
ผ้ึง (เขตเทศบาลต าบลห้วยผ้ึง) 
 อ าเภอห้วยผ้ึง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตรค่า 
หนา 0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N =
  16.3916   E = 103.5250 
ส้ินสุด N = 16.3906  E = 
103.5320

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

599 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล สายบ้านโนนสวนแก้ว 
ต าบลค าบง - บ้านร่องแก่นคูณ
 ต าบลนิคมห้วยผ้ึง อ าเภอห้วย
ผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,250  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N =  16.6747  E = 
103.8032  ส้ินสุด N = 16.6588 
 E = 103.7984

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

600 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านนาหัวเมย ต าบลหนองอี
บุตร -  บ้านโนนสมควร ต าบล
นิคมห้วยผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตรพกิดั
เร่ิมต้น N  =  16.5933 E  =  
103.8998  ส้ินสุด N  =  
16.6199 E  =  103.8862

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

601 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนา
หัวเมย ต าบลหนองอีบุตร - 
บ้านโนนสมควร ต าบลนิคม
ห้วยผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N  =  16.5931 E  =  
103.9048ส้ินสุด N  =  16.6222
 E  =  103.8893

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

602 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวดัป่า
มุจลินทร์ บ้านไค้นุน่ ต าบลไค้
นุน่ - บ้านภูเงิน ต าบลนิคม
ห้วยผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง   

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N  =  16.6269  E  =  
103.9494 ส้ินสุด N = 16.6570 
 E = 103.9344

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  177



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

603 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไค้
นุน่ ต าบลไค้นุน่ - บ้านมะนาว 
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์   

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N  =  16.6227 E  =  
103.9560 ส้ินสุด N = 16.6228 
 E = 103.9685

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

604 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้าน
ไค้นุน่ ต าบลไค้นุน่ อ าเภอห้วย
ผ้ึง - บ้านพรหม ต าบลภูแล่น
ช้าง อ าเภอนาคู   

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 4,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N = 16.6195 E  =  
103.9523 ส้ินสุด N = 16.6387 
E  =  103.9572

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

605 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ไค้นุน่ ต าบลไค้นุน่ - บ้านภูเงิน
 ต าบลนิคมห้วยผ้ึง อ าเภอห้วย
ผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N = 16.2945  E = 
103.9553 ส้ินสุด N = 16.6589 
 E = 103.9342

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

606 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไค้
นุน่ ต าบลไค้นุน่ - บ้านหนอง
แสง ต าบลนิคมห้วยผ้ึง อ าเภอ
ห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N = 
16.6337  E = 103.9427 ส้ินสุด
 N = 16.6512 E = 103.9196

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

607 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โนนสมควร  หมู ่12 ต าบล
นิคมห้วยผ้ึง-บ้านหนองอีบุตร  
ต าบลหนองอีบุตร  อ าเภอห้วย
ผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร 
ค่าพิกัด 16.3734  103.5350 -
  16.3371 103.5320

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  178



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

608 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดง
อุดม หมู ่13-บ้านหนองมะงง 
หมู ่4  ต าบลค าบง อ าเภอห้วย
ผ้ึง-บ้านขมิน้  ต าบลผาเสวย  
อ าเภอสมเด็จ

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร 
ค่าพิกัด 16.7200  103.8379 -
  16.7328  103.8335

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

609 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวงั
น้ าเยน็ หมู ่7-บ้านโคก หมู ่3  
ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผ้ึง-
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร 
ค่าพิกัด 16.6657   103.8272
 -  16.6891   103.8180

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

610 ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้าน
โนนส าราญ  หมู ่9  ต าบลนิคม
ห้วยผ้ึง-บ้านไทรงาม หมู ่10 
ทต.ห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 910  เมตร หนา
 0.15 เมตร ค่าพิกัด 16.3916  
 1035250-  16.3906   
103.5320

2,502,500     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

611 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกทาง
หลวงสมเด็จ – กุฉินารายณ์ 
(หน้าโรงแป้งมันสมเด็จ)  บ้าน
น้ าค า หมู่ 10  ต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผ้ึง-บ้านค้อ หมู่ 9 
ต าบลล าห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,565  เมตร 
หนา 0.20  เมตรค่าพิกัด 
16.6718  103.8071 -  
16.6544   103.8037

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

612 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
เหล่าสีแก้ว  หมู ่13 ต าบลไค้
นุน่ อ าเภอห้วยผ้ึง-บ้านค าป่า
หวา้น หมู ่6 ต าบลนาขาม  
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะะทางยาว 2,000 เมตร 
ค่าพิกัด16.6206 103.9057 - 
 16.5746  103.9293

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  179



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

613 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ร่องแก่นคูณ  หมู ่15  ต าบล
นิคมห้วยผ้ึง -บ้านปลาขาว  หมู่
 10  ต าบลค าบง  อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,384  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ค่าพิกัด 
16.4053  103.5235 - 
163643  103.523

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

614 ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนา
อุดม หมู ่2  ต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
 อ าเภอห้วยผ้ึง  - บ้านเหล่าสี
แก้ว  หมู ่10  ต าบลไค้นุน่  
อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 1,054  เมตร หนา 
0.15 เมตร ค่าพิกัด 16.3653  
103.5355 -  16.3700  
03.5429

2,948,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

615 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผ้ึง
 หมู ่4  ต าบลไค้นุน่ -บ้านนาหัว
เมย  หมู ่7  ต าบลหนองอีบุตร 
 อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,000  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ค่าพิกัด
16.5865 103.9326 -16.5890 
Long  103.8998

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

616 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
อุปรี  หมู ่3  ต าบลไค้นุน่ 
อ าเภอห้วยผ้ึง-บ้านโนนทับช้าง 
 หมู ่5  ต าบลนิคมห้วยผ้ึง  
อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร 
ค่าพิกัด 16.6040  
103.9355-16.5930  
103.9050

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

617 ก่อสร้างถนน คสล. ต าบลเหล่า
ใหญ่ สายหมู ่8 อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ ไป ต าบลภูแล่นช้าง 
อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 7.000   กม. 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
อ าเภอกุฉนิารายณ์

ยทุธ 2.1(ถนน) -  180



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

618 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู ่7 
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ เชือ่ม ต าบลภูแล่น
ช้าง อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 8,000  เมตร

3,700,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

619 ก่อสร้างถนนลาดยาง ต าบล
เหล่าใหญ่ สายบ้านจอมทอง 
หมู ่5 - ต าบลแจนแลน อ าเภอ
กุฉินารายณ์(ช่วงบ้านจอมทอง-
บ้านกุดฝ่ังแดง)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

620 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่10  ,หมู ่7 
ต าบลบัวขาว เชือ่ม ต าบลกุด
หวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ค่าพิกัด 
400470 1828494 400405 
1829184

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

621 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
บุง่คล้า หมู ่6, บ้านดอนอุมรัว 
หมู ่7 ต าบลบัวขาว เชือ่ม เขต
ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางบสง 423  เมตร หนา
 0.15 เมตร พิกัด 400250 
1824482 400822 1824419

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

622 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนอุม
รัว หมู ่7, บ้านบุง่คล้า หมู ่6  
ต าบลบัวขาว เชือ่ม เขต
เทศบาลต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,200 เมตร 
พิกัด 402838 1827531 
403783 1828284 หนา 0.15 
เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  181



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

623 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สวรรค์ หมู ่10 เชือ่มบ้านโนน
ส าราญ หมู ่14 ต าบลบัวขาว 
เชือ่ม บ้านบุง่คล้า หมู ่6 เชือ่ม 
เขตเทศบาลต าบลจุมจัง 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

624 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หัวนาค า หมู ่11,เชือ่มบ้าน
หนองหูลิง (ทม.บัวขาว) หมู ่3  
เชือ่มระหวา่ง ทม.บัวขาว และ
ต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

625 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
บุง่คล้า หมู ่5 ต าบลบัวขาว 
เชือ่ม เขตเทศบาลเมืองบัวขาว
 อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 750 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัด 399084 
1824547 - 398556 184557

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

626 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่10 ต าบลบัว
ขาว เชือ่ม ต าบลหนองห้าง 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ค่าพิกัด 
400470 1828494 400405 
1829184

1,931,250 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

627 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดอนอุมรัว หมู ่8 ต าบลบัวขาว 
เชือ่ม ต าบลหนองห้าง อ าเภอ
กุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร

1,122,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  182



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

628 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดอนสวรรค์ หมู ่7 ต าบลบัวขาว
 เชือ่ม ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,800  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัด 401572
 1825038 403055 1825151

1,428,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

629 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
นาโก หมู ่4 ต าบลนาโก - บ้าน
แจนแลน ต าบลแจนแลน 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00  เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

630 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หวาย หมู ่5 ต าบลนาโก -บ้าน
แจนแลน ต าบลแจนแลน 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

631 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
นาโก หมู ่1 ต าบลนาโก - บ้าน
หนองห้าง ต าบลหนองห้าง 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 7.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

632 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองหัวแฮด ต าบลจุมจัง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ – บ้านหนองโน ต าบล
ชมสะอาด อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 821 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  183



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

633 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
น้อยเจริญ ต าบลจุมจัง อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ – 
บ้านกลาง ต าบลเหล่าไฮงาม - 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 730 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

634 ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการปู
ทับหน้าด้วยแอสฟัสติกส์
คอนกรีต ถนนกุดหว้า ทต.กุด
หว้า -วังมน อบต.กุดหว้า 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

635 ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการปู
ทับหน้าด้วยแอสฟัสติกส์
คอนกรีต สายสมานมิตร ทต.กุด
หว้า -หนองห้าง ต าบลหนองห้าง
 อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

636 ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยการปู
ทับหน้าด้วยแอสฟัสติกส์
คอนกรีต สายสมานมิตร ทต.กุด
หว้า - จุมจัง ทต.จุมจัง อ าเภอ
กุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

2,160,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

637 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสุขกิ่ง
เพชร หมู่ 14  ต าบลสามขา 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ต าบลค านาดี อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  184



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

638 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
สามขา หมู ่3  ต าบลสามขา -
บ้านบอนเขียว ต าบลนาขาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดั 16.310149 
103.572378  - 16.295437 
103.572603

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

639 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท้าย
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5  ต าบล
สามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ – บ้านปากช่อง
 ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

640 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายค าโพน
ทอง หมู่ 13  ต าบลสามขา 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ -  บ้านหนองแมวโพง 
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง
 จังหวัดร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

641 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคก
โก่ง,บ้านห้วยแดง-โนนประก่อ 
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อม ต าบล
กกตูม อ าเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

642 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนา
แอวมอง- บุง่คล้า) ต าบลกุด
หวา้ เชือ่ม กับต าบลบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  185



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

643 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
วงัมน ต าบลกุดหวา้ เชือ่ม 
บ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง
 อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

644 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กุดหวา้ ต าบลกุดหวา้ เชือ่ม 
บ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง
 อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

645 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค้อ
 หมู ่2  ต าบลกุดค้าว - อบต.  
แจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 940 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,824,600 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

646 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองบัวทอง หมู ่6 ต าบลสม
สะอาด - บ้านโคกกลาง หมู ่6 
ต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

647 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
หนองบัวทอง ต าบลสมสะอาด
 -บ้านหนองหัวแฮด ต าบลจุม
จัง อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

648 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ดงมัน ต าบลสมสะอาด - บ้าน
โคกกลาง ต าบลจุมจัง อ าเภอ
กุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  186



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

649 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองสระพัง หมู ่3 ต าบล
หนองห้าง -บ้านกุดหวา้ หมู ่1 
ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,200,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

650 ก่อสร้างถนน ลาดยาง สาย
บ้านหนองกะตัน หมู ่5 ต าบล
หนองห้าง - บ้านนาโก หมู ่ 4 
 ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร

4,544,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

651 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองห้าง หมู ่2 ต าบลหนอง
ห้าง - บ้านกุดหวา้ หมู ่1 
ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

652 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองห้าง หมู ่6 ต าบลหนอง
ห้าง - บ้านนาโก หมู ่1  ต าบล
นาโก อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

653 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองห้าง หมู ่7 ต าบลหนอง
ห้าง - บ้านบัวขาว หมู ่12 
ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

654 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองแข้ ต าบลจุมจัง – บ้าน
โนนยาง ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  187



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

655 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
แจนแลน หมู ่3 (หลังวดัแช่ม
ชืน่พรมประสิทธิ์) ต าบลแจน
แลน ไปบ้านเหล่าใหญ่ หมู ่1
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

1,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

656 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
แจนแลน หมู ่3 ต าบลแจนแลน
 - บ้านนาโก หมู ่4,7 ต าบลนา
โก อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

657 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองฟ้าเล่ือน หมู ่5 ต าบล
แจนแลน - บ้านกุดฝ่ังแดง หมู ่
6  ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

658 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองฟ้าเล่ือน หมู ่5 ต าบล
แจนแลน - บ้านค ากัง้ หมู ่10 
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

659 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
แจนแลน หมู ่6  ต าบลแจน
แลน - บ้านค้อ หมู ่2 ต าบลกุด
ค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 940 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือไม่น้อยกวา่ 
4,700 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  188



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

660 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
แจนแลน หมู ่8  ต าบลแจน
แลน - บ้านหนองหูลิง หมู ่3  
ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 940 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือไม่น้อยกวา่ 
4,700 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

661 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองแข้ ต าบลจุมจัง - บ้าน
กลาง ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธุ-์  อ าเภอเมยวดี 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,500 เมตร

2,020,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

662 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองห้าง ต าบลหนองห้าง -
บ้านวงัมน ต าบลกุดหวา้ 
อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

1,946,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

663 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ราษฎร์นิคม หมู ่1  ต าบลสาม
ขา อ าเภอกุฉินารายณ์ -ต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-1.00 เมตร

5,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

664 ก่อสร้างถนน คสล.สายกุดหวา้
 ต าบลกุดหวา้ -หนองห้าง 
ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

5,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  189



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

665 ก่อสร้าง ถนน คสล.สายทต.กุด
หวา้-เขตต าบลหนองห้าง 
อ าเภอกุฉินายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-1.00 เมตร

3,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

666 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายนา
ไคร้ ต าบลกุดหวา้-สวนผ้ึง 
ต าบลเหล่าไฮงาม  อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

667 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง ต าบลจุมจัง-บ้านสม
สะอาด ต าบลสมสะอาด 
อ าเภอกุฉินายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,220 เมตร

1,500,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

668 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองห้าง ต าบลหนองห้าง-
บ้านนาโก  ต าบลนาโก อ าเภอ
กุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร

1,946,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

669 ก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดหวา้ 
ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ - บ้านกกตูม ต าบล
กกตูม อ าเภอดงหลวง  จังหวดั
มุกดาหาร

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,200 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

670 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนยาง ต าบลเหล่าไฮงาม หมู ่
11 -บ้านนาไคร้ ต าบลกุดหวา้ 
 อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

671 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนยาง (ข้าง อบต.เหล่าไฮ
งาม) ต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอ
กุฉินารายณ์  เชือ่มบ้านบุง่เลิศ 
 ต าบลบุง่เลิศ  อ าเภอเมยวดี  
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร

2,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

672 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านจุม
จัง(บ้านโคกประสิทธิ)์  ต าบล
จุมจัง-บ้านเหล่าไฮงาม  ต าบล
เหล่าไฮงาม  อ าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

1,000,000     ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอหว้ยเมก็
673 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 

สายบ้านหนองปะโอ ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านนา
งาม ต าบลโนนสูง อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,500 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น พกิดั 16.31281 N  
103.14688 E  ส้ินสุด พกิดั
16.29355 N 103.14301 E

2,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

674 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุด
โดน ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วย
เม็ก - บ้านกุดท่าลือ ต าบลห้วย
เม็ก อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
16.34329 N  103.15899 E  
ส้ินสุด 16.35667 N  103.15648E

4,830,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  191



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

675 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองรัง หมู ่8 ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ ์- บ้านหนอง
หวา้ หมู ่3 ต าบลชืน่ชม อ าเภอ
ชืน่ชม จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16 32 34 E103
 11 26  ส้ินสุด N 16 32 53 
E103 10 59

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

676 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ป่ากุง หมู ่5 ต าบลค าเหมือด
แก้ว อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านค า
ปะโอ หมู ่5  ต าบลกุดโดน 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000  เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16 31 29 E103
 13 39 ส้ินสุด N 16 31 27  
E103 14 09

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

677 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านค า
เหมือดแก้ว หมู ่ 3 ต าบลค า
เหมือดแก้ว-อ าเภอห้วยเม็ก  - 
 บ้านหนองหวา้ หมู ่ 3 ต าบล
ชืน่ชม  อ าเภอชืน่ชม จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร พิกัดเร่ิมต้น N 16 
32 40 E103 12 13 พิกัด
ส้ินสุด N 16 31 46 E103 11 
53

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

678 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองรัง หมู ่8  ต าบล
ค าเหมือดแก้ว - บ้านป่ายาง 
หมู ่5  ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอ
ห้วยเม็ก  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,900 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16 33 17 E103 11 05
 พกิดัส้ินสุด N 16 33 38 E103 
12 02

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

679 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านป่า
กุง หมู ่5  ต าบลค าเหมือดแก้ว
 - บ้านหนองปะโอ หมู ่5  
ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น N 16 31
 29 E 103 13 39 พกิดัส้ินสุด N 
16 31 27 E 103 14 09

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

680 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ชัยศรี หมู ่3 ทต.ค าใหญ่ ผ่าน
เขต อบต.ค าใหญ่ - บ่อขยะ
เทศบาล อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,960  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16°
 39` 45.46”  N Long 103° 11`
 13.10”  E ส้ินสุด Lat 16° 40` 
17.00”  N Long 103° 9` 
58.80”  E

5,431,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

681 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
ชัยศรี หมู ่3  ต าบลค าใหญ่ 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ ์- บ้านค าคร่ึง อ าเภอ
กระนวน จังหวดัขอนแก่น

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,780  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16°
 39` 56.38”  N Long 103° 9` 
57.27”  E ส้ินสุด Lat  16° 38` 
9.21”  N Long 103° 9` 34.23” 
 E

897,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

682 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกป่ากุง หมู ่10 ทต.ค าใหญ่ -
 เขต อบต.ค าใหญ่ อ าเภอห้วย
เม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00   เมตร 
ระยะทางยาว 1,768  เมตร หนา 
0.15  เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16°
 39` 0.60”  N Long 103° 11` 
3.96”  E   ส้ินสุด Lat 16° 38` 
39.32”  N Long 103°10` 
17.08”  E

466,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  193



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

683 ก่อสร้างถนนคสล. (สายห้วย
ม่วง– กุดท่าลือ)บ้านห้วยม่วง 
อบต.ค าใหญ่ - กุดท่าลือ ทต.
ท่าลาดดงยาง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

2,400,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

684 ก่อสร้างถนนคสล. สาย 5 ธนัวา
 บ้านค าไฮ อบต.ค าใหญ่ – 
เทศบาลห้วยเม็ก อ าเภอห้วย
เม็ก)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,360,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

685 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ทรายทอง หมู ่5  ต าบลทราย
ทอง อ าเภอห้วยเม็ก - บ้าน
เอราวณั หมู ่11 ต าบลหนอง
ใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจรากวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.5 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น16º 45' 12.02"
 N 103º 10' 49.60" E ส้ินสุด 
16º 45' 28.54" N 103º 10' 
17.91" E          

3,540,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

686 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านครอง
ทรัพย ์หมู ่4 ต าบลทรายทอง -
 บ้านหาดทรายมูล ต าบลพิมูล 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.5 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น16º 43' 54.56"
 N 103º 11' 56.42" E   ส้ินสุด
16º 43' 12.39" N 103º 12' 
27.96" E          

7,080,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  194



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

687 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ทรายงาม หมู ่2 ต าบลทราย
ทอง อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ(์ คุ้มหนองบัวบาน) - 
บ้านนามูล ต าบลดูนสาด  
อ าเภอกระนวน จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.5 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16º 45' 55.99"
 N 103º 10' 18.22" Eส้ินสุด 16º
 46' 51.60" N 103º 10' 49.97" 
E         

7,080,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

688 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสาม
แยกบ้านโนนเตาไห-ทรายเงิน 
ต าบลทรายทอง - สามแยก
ครองทรัพย-์เดชอุดม ต าบลพิ
มูล อ าเภอห้วยเม็ก 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ระยะทางยาว 1,800 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16º 44' 12.31"
 N 103º 10' 28.29" E  ส้ินสุด
16º 43' 49.74" N 103º 11' 
17.27" E          

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

689 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนเตาไห -  บ้านทรายเงิน  
ต าบลทรายทอง อ าเภอห้วยเม็ก
  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ระยะทางยาว 1,500 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16º 44' 
17.59"N 103º 10' 6.23" E   
ส้ินสุด16º 44' 28.24" N 103º 
10' 56.57" E          

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

690 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนเตาไห ผ่านหนองสองห้อง -
 บ้านทรายทอง หมู ่5  ต าบล
ทรายทอง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ระยะทางยาว 2,000 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น 16º 44' 7.19"
 N 103º 9' 59.14" E   ส้ินสุด16º
 44' 40.67" N 103º 10' 33.92" 
E        
        

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  195



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

691 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
กุดท่าลือ หมู ่6 ต าบลห้วยเม็ก
 - บ้านกุดโดน หมู 1 ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 
35' 45.04" N / 103 15' 38.90" 
E ส้ินสุด 16 35'21.72" N / 103 
15' 46.60" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

692 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านกุด
ท่าลือ หมู ่6 ต าบลห้วยเม็ก
(ทต.ลาดดงยาง) - โรงเรียนห้วย
เม็กวทิยาคม ต าบลห้วยเม็ก
(ทต.ห้วยเม็ก) อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 
35' 8.95" N / 103 14' 55.78" E
 ส้ินสุด 16 35' 36.68" N / 103 
15' 2.62" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

693 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เนินลาด หมู ่ 9 ต าบลห้วยเม็ก
 - บ้านหนองไผ่ หมู ่ 2 ต าบล
กุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 
34' 27.67" N / 103 14' 25.91" 
E ส้ินสุด 16 34' 28.07" N / 103 
14' 50.33" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

694 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เนินลาด หมู ่9 ต าบลห้วยเม็ก -
 เขตเทศบาลต าบลค าเหมือด
แก้ว ต าบลค าเหมือดแก้ว 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 
34' 13.40" N / 103 14' 9.80" E
 ส้ินสุด 16 33' 53.70" N / 103 
14' 0.86" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  196



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

695 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดท่า
ลือ หมู ่12 ต าบลห้วยเม็ก - 
บ้านห้วยม่วง ต าบลค าใหญ่ 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง
ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 35' 52.83" N
 / 103 15' 20.57" E ส้ินสุด 16 
36' 12.95" N / 103 15' 7.80" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

696 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ป่ายาง หมู ่5 ต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ-์ บ้านหนองหวา้ 
ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม 
จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 
34' 21.80" N / 103 12' 48.70" 
E ส้ินสุด 16 34' 17.96" N / 103 
12' 12.53" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

697 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
กุงไทย หมู ่4,6  ต าบลโนน
สะอาด - บ้านโคกล่าม ต าบล
หัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,765  เมตร หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
321170E,1830710N ส้ินสุด 
321280E,1827820N

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

698 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่า
วดั หมู ่5  ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอห้วยเม็ก- บ้านหนองเสือ
 หมู ่1 ต าบลเวอ่ อ าเภอยาง
ตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500 เมต หนา 
0.15 เมตร พกิดัเร่ิมต้น 
421700E,1830900N และ ส้ินสุด
 422800E,1830400N

3,100,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

699 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
น้อยนางนวล ต าบลบึงนาเรียง
 – สายบ้านกุดโดน ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 800  เมตร หนา 0.15 
 เมตร พกิัดเร่ิมต้น E 316956  N  
1835095 ส้ินสุด E  316666  
N1834366

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  197



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

700 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นาสีนวล ต าบลบึงนาเรียง–  
สายบ้านหนองโน ต าบลหัวหิน 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 600  เมตร หนา 0.15 
 เมตร พกิัดเร่ิมต้น E 319787  N  
1835234  ส้ินสุด E320350  N 
1835277

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

701 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
บึงนาเรียง ต าบลบึงนาเรียง - 
สายบ้านหนองแวงศรีสวสัด์ิ 
ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร ขนาด 
0.15  เมตร พกิัดเร่ิมต้น E  317647 
 N 1835045    ส้ินสุด E  317963 
 N  1833230

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

702 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
บึงนาเรียง ต าบลบึงนาเรียง - 
บ้านโนนสวรรค์ ต าบลโนน
สะอาด อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000  เมตร หนา
 0.15  เมตร พิกัดเร่ิมต้น E  
317633  N  1834725ส้ินสุด E 
 318608  N  1832988

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

703 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หาดทรายมูล -บ้านพิมูล - บ้าน
เดชอุม ต าบลพิมูล - บ้านชัยศรี
 ต าบลค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,745  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

704 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หาดทรายมูล ต าบลพิมูล – 
บ้านครองทรัพย ์ต าบลทราย
ทอง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  198



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

705 ก่อสร้างถนน คสล. สายห้า
ธนัวา ต าบลพิมูล – ต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

706 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เดชอุดม ต าบลพิมูล – บ้าน
ครองทรัพย ์ต าบลทรายทอง 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

707 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หาดทรายมูล หมู ่4 ต าบลพิมูล
 – บ้านสระแก้ว ต าบลค าก้าว 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตรหนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

708 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเดช
อุดม ต าบลพิมูล – บ้านชัยศรี 
ต าบลค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3,800 เมตร หนา 
1.00 เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

709 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
ผักแวน่ ต าบลพิมูล – บ้านค า
ใหญ่ ต าบลค าใหญ่ อ าเภอห้วย
เม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,650 เมตร หนา 
1.00 เมตร

2,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

710 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หาดทรายมูล หมู ่6 ต าบลพิมูล
 – หนองผ า ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร หนา
0.90 เมตร

1,800,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  199



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

711 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
พิทักษ์ หมู่ที่ 4 (หน้าร้านบอ
สเซียงกง) ทต.ห้วยเม็ก - เชื่อม
ถนนหน้าโรงเรียนกุดท่าลือ หมู่ 
12 ทต.ท่าลาดดงยาง อ าเภอห้วย
เม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,590  เมตร 
หนา 0.15  เมตร

3,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

712 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ห้วยมะทอ หมู ่2 ต าบลหัวหิน 
อ าเภอห้วยเม็ก – บ้านห้วยเตย
 ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.00 เมตร พกิดั 
1825000329m.N.- พกิดั 
1825000315 m.E314000224 
m.E - 314000250 m,E

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

713 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองโน หมู ่7 ต าบลหัวหิน –
 บ้านนาสีนวล หมู ่2 ต าบลบึง
นาเรียง อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.00  เมตร พกิดั 
1825000350m.N.- พกิดั 
1825000349 m.E314000213 
m.E - 314000203 m,E

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

714 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โคกล่าม หมู ่ 8– โนนสมบูรณ์ 
ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก - 
สามแยกโนนภักดี ต าบลนา
เชือก อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.00 เมตร พกิดั 
1825000348m.N.- พกิดั 
1825000340 m.E และ พกิดั
314000250 m.E - 314000278 
m,E

3,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  200



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

715 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ค ามันปลา หมู่6  ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก-
บ้านหนองผักแวน่ หมู4่ ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชืน่ชม 
จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 740 เมตร หนา 0.15
 เมตร พิกัดต้น  N 16 30 14 
E103 10 09  ส้ินสุดทีพ่ิกัด N 
16 3010 E103 09 50

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

716 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองรัง หมู8่ ต าบลค าเหมือด
แก้ว-บ้านเนินลาด หมู่9 ต าบล
ห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 7,010 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16 32 29 E103 12 28
 ส้ินสุด N 16 33 41 E103 13 37

2,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

717 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่า
กุง หมู5่ ต าบลค าเหมือดแก้ว 
อ าเภอห้วยเม็ก- บ้านโนนสูง
เหนือ หมู7่ ต าบลโนนสูง 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 5,000 เมตร พิกัด
เร่ิมต้น N 16 31 45 E 103 13
 31 ส้ินสุด N 16 29 44 E 103
 13 36

500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

718  ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้าน
ท่าวดั หมู ่5 ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอห้วยเม็ก -บ้านห้วยเตย 
ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ค่าพกิดั พกิดัเร่ิมต้น 
322400E, 18310000N ส้ินสุด
322900E, 1831200N

1,500,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

719  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
พิทักษ์ หมู ่4 ต าบลห้วยเม็ก -
บ้านกุดท่าลือ หมูที ่12 ต าบล
ห้วยเม็ก (ทต.ท่าลาดดงยาง)
อ าเภอห้วยเม็ก

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 720 เมตร หนา 0.15 
เมตร พกิดัเร่ิมต้น Lat 16 35' 
52.99" N / 103 .15' 20.44" E 
ส้ินสุด16.35'53.49" N / 103 .14'
 57.06" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

720 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพาน
สุวรรณ หมู ่2 ต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก-บ้านหนองกุงใต้
 ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอชืน่ชม
 จังหวดัมหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,600 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น Lat 16°36' 20.17" N / 
103 °12' 55.53" E ส้ินสุด 16°36'
 55.38" N / 103 °10' 48.51" E

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

721 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านค าม่วง ต าบลทุง่คลอง
 - บ้านโพนแพง ต าบลดินจี ่ 
อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  9.000 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

722 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านแก้งนคร  ต าบลนิคม -
 บ้านเหล่าหลวง ต าบลภูดิน 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  3.744 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

723 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านเหล่าอ้อย ต าบลเหล่า
อ้อย - บ้านสองห้อง ต าบลร่อง
ค า อ าเภอร่องค า

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  2.325 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

724 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านโนนกกจิก ต าบลดง
พยงุ - บ้านโพนสวรรค์ ต าบล
นาจ าปา อ าเภอดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  5.800 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนทีอ่งค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์ด าเนินการก่อสร้างเอง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

725 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านหนองสรวง ต าบล
หนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ 
ต าบลหนองบัว  อ าเภอหนอง
กุงศรี

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  4.800 กม.

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

726 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านโนนสูง ต าบลโนนสูง -
 บ้านดอนขี ต าบลอิต้ือ - บ้าน
ดงบัง  ต าบลหัวนาค า  อ าเภอ
ยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  4.000 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

727 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านนาหัวเมย ต าบลหนอง
อีบุตร - บ้านคลองอุดม  ต าบล
นิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  4.000 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

728 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านดอนสนวน ต าบลหลุบ
 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์- บ้าน
โนนศิลาเลิง ต าบลโนนศิลาเลิง
 อ าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  3.760 กม.

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

729 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านห้วยมะทอ ต าบลหัว
หิน อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านห้วย
เตย  ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  5.000 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  203



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

730 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านจอมทอง ต าบลเหล่า
ใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเล่ือน 
ต าบลแจนเลน  อ าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  0.565 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

731 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านม่วงเหนือ ต าบลโนน
ศิลา - ถนนหมายเลข 227  
ต าบลเนินยาง  อ าเภอค าม่วง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  4.400 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.50  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

732 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านค าเชียงยนื ต าบลนิคม
 - เขตเทศบาลต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  2.300 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

733 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านดอนหัน ต าบลโพนงาม
 - บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง  
อ าเภอกมลาไสย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  1.126 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  1.00  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

734 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายบ้านค าบอน ต าบลยางอุม้ -
 บ้านไทยเจริญ ต าบลดง
สมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  0.585 
กม.  ไหล่ทางกวา้ง  0.50  เมตร

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

735 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนสาย
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์- 
บ้านดอนสนวน ต าบลหลุบ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  0.890 กม.

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(ถนน) -  204



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

736 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน
สายหน้าทีว่า่การ บ้านนาคู 
ต าบลนาคู - บ้านหินลาด  
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย  0.953 กม.

     2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก  มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 146 โครงการ 342,803,150
ป ี2559  รวมจ านวน 204 โครงการ 480,745,000
ป ี2560  รวมจ านวน 387 โครงการ 796,764,600
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยคันฮูง หมูท่ี่ 7 บา้นอมัพ
วัน ต าบลล าคลอง เชือ่ม 
บา้นสะอาดนาโพธิ์ หมู ่3 
ต าบลบงึวิชัย อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว
 36 เมตร จุดที่ต้ังโครงการ 
13.572056,103.467626

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

2 กอ่สร้างสะพาน คสล.สาย
ข้ามบา้นมว่งเฒ่า หมู ่4 
ต าบลล าปาว เชือ่ม บา้นมติร
สัมพันธ์ ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20 เมตร

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

3 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยหนองล้ินจี ่หมู ่9 
ต าบลเชียงเครือ – บา้นเหล่า
สูง หมู ่4 ต าบลหว้ยโพธิ์ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
40 เมตร จุดเร่ิมต้นโครงการ
 E106˚38.132' จุดส้ินสุด
โครงการ N 16˚23.734'

3,485,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยแกงใหญ่ หมู ่9 ต าบล
เชียงเครือ – บา้นเหล่าสูง หมู่
 4 ต าบลหว้ยโพธิ์ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
40 เมตร จุดเร่ิมต้น E 
103˚37.857'  N 16˚23.930'

3,485,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

5 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองชลประทานสายใหญ่
ฝ่ังซ้าย บา้นหามแห ต าบล
โพนทอง – บา้นค าเมก็ 
ต าบลไผ่ – บา้นหนาด ต าบล
เหนอื อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร พิกดั UTM : E
 = 346265 , N = 1820746

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

6 กอ่สร้างสะพานข้ามหว้ย 
เชือ่มระหว่าง บา้นแกง่นา
ขาม ต าบลนาจารย์ – บา้น
หนองแวงใหญ่ ต าบลภปูอ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
12 เมตร พิกดั 
16.569341,103.634903 : 
16.568528,103.635499

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

7 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยบง หมู่ 10 บา้นโคกนา
งาม ต าบลภดิูน อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์ กบับา้นโคกศาลา
ทอง ต าบลโนนน้ าเกล้ียง 
อ าเภอสหสัขันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20 เมตร

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยแกงใหญ่ (บริเวณวัง
ร่อง) บา้นแกเปะใต้ หมู ่8 
ต าบลเชียงเครือ – บา้นดงบงั
เกา่ หมู่ 11 ต าบลหว้ยโพธิ์ 
อ าเมอืงกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
40 เมตร จุดเร่ิมต้น E 
103˚38.058'  จุดส้ินสุด N 
16˚23.016'

3,485,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

9 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองชลประทานสายใหญ่
ฝ่ังซ้าย บา้นโพนทอง บา้น
หว้ยสีทน ต าบลโพนทอง – 
บา้นท่าล าดวน บา้นหนองกงุ
 ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร พิกดั UTM : E
 = 343772 , N = 1821792

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

10 กอ่สร้างสะพาน คสล. สาย
บา้นต้อนใต้ หมู ่7 - บา้นสิมลี
 หมูท่ี่ 2 ต าบลเหนอื เชือ่ม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร

1,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

11 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
คลองชลประทาน 3R จุดใต้
ประตูน้ า หมู ่4 บา้นบงึวิชัย 
ต าบลบงึวิชัย อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
13.00  พิกดั 338004.44 ม.
 ตะวันออก 1828446.93 ม. 
เหนอื

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1(สะพาน) - 208



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12  กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าน้ าปาว จากเขตเทศบาล
ต าบลหลุบ-เทศบาลเมอืง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 60.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ชนบท

5,000,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

13 กอ่สร้างสะพาน คสล. สาย
บา้นนาจารย์ หมู ่14 เชือ่ม 
บา้นโคกล่าม ต าบลไผ่ - บา้น
โจด ต าบลภปูอ อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 10.00 เมตร

2,000,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

14 กอ่สร้างสะพาน คสล. ล า
น้ าดอกไมเ้ชือ่ม ต าบลหวังัว -
เทศบาลต าบลยางตลาด 
อ าเภอยางตลาด

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 15.00  เมตร

    1,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

15 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองชลประทานบา้นหลุม
ข้าว หมู ่7 ต าบลนาดี เชือ่ม 
เทศบาลต าบลอุม่เมา่ อ าเภอ
ยางตลาด

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 20.00  เมตร Lat 16º 22′ 
23.71″ เหนอื  Long 103º 
27′ 23.30″ ตะวันออก

    2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

16 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองบา้นนาเชือกใต้ หมู ่1 
ต าบลนาเชือก - บา้นนากงุ 
ต าบลเขาพระนอน อ าเภอ
ยางตลาด

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 12.00 เมตร

3,000,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

อ าเภอยางตลาด
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าน้ าพาน ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด เชือ่ม 
ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
30 เมตร Lat 16º 22′ 
32.40″ เหนอื Long 103º 
26′ 36.90″ ตะวันออก

    3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

18 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยยาง ต าบลหนองหนิ 
เชือ่ม ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอหนองกงุศรี

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 20.00 เมตร  ทางเท้าข้างละ
 0.50 เมตร

4,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

19  กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้น
หนองริวหนงั หมู่1 ต าบลล า
หนองแสน – บา้นหนองกงุ
ศรี ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอ
หนองกงุศรี

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 20 เมตร

2,000,000 ระยะทางยาว
ของถนนที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

20 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยหนิลาด ต าบลหนองหนิ 
อ าเภอหนองกงุศรี เชือ่ม 
ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 80 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 
เมตร

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอหนองกุงศรี

อ าเภอค ามว่ง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

21  กอ่สร้างสะพาน/ท่อเหล่ียม 
คสล. ข้ามล าหว้ยแกง้หว้า 
บา้นดงสวนพัฒนา หมู ่15  
ต าบลนาทัน อ าเภอค ามว่ง 
เชือ่ม บา้นด่านเมก็ ต าบล
ส าราญ อ าเภอสามชัย

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 30.00  เมตร ชนดิไมม่ทีาง
เท้า ค่าพิกดั N 17º1'56.89"
 E  103º33'12.23"

2,994,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

22  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยปอ ต าบลเนนิยาง 
อ าเภอค าม่วง - บา้นหนอง
แหว้ ต าบลแซงบาดาล 
อ าเภอสมเด็จ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว
 32.00  เมตร

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

23  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ย บา้นโนนค้อ หมู ่9 
ต าบลนาทัน อ าเภอค ามว่ง 
เชือ่ม บา้นโพนแพง ต าบล
ดินจี ่อ าเภอค ามว่ง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 
20.50 เมตร ค่าพิกดั N  16°
 58'  47.955"  E  103°  41' 
 4.08"

1,200,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

24  กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยทรายดูน หมู ่1 ต าบล
กดุจิก อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เชือ่ม 
ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแกน่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว
 80.00 เมตร พิกดั N=
16.9059 ,E=103.1109

8,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอสามชยั

อ าเภอทา่คันโท
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยสังกะหมูท่ี่ 1 ต าบลค า
สร้างเที่ยง อ าเภอสามชัย 
เชือ่ม บา้นแก ต าบลโนนศิลา
 อ าเภอสหสัขันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดกว้าง 9.00  เมตร 
ระยะทางยาว 62.00  เมตร 
พิกดั N 16º48.492 E 
103º34.064

5,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

26  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยยูง เชือ่มระหว่างบา้นนา
ตาหล่ิว หมู่ 5 ต าบลหนองผือ
 กบั บา้นซ้ง หมู ่4 ต าบลกดุ
ปลาค้าว เทศบาลต าบลกดุ
สิม อ าเภอเขาวง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 20.00 เมตร 
พร้อมทางเข้า 2 ข้างๆละ 
1.20 เมตร พิกดัเร่ิมต้น 
16.431609-104.53702

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

27  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยนอ้ย บา้นสมสนกุ หมู ่8 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม ่
เชือ่ม เขตเทศบาลต าบลกดุ
สิม อ าเภอเขาวง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 15.00 เมตร 
พร้อมทางเข้า 2 ข้างๆละ 
1.20 เมตร พิกดัเร่ิมต้น 
16.401963-104.55735

1,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

28  กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยปลาดุก บา้นโพนสวาง 
หมู่ 6 ต าบลกดุสิมคุ้มใหม ่
อ าเภอเขาวง เชือ่ม บา้นโนน
ศาลา หมู่ 2 ต าบลภแูล่นช้าง
 อ าเภอนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 20.00 เมตร 
ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร 
พิกดัเร่ิมต้น N 16.6833 
พิกดัส้ินสุด E 104.03242

1,881,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอเขาวง

อ าเภอนาคู
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

29 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยมะโนบา้นนาคู หมู ่2 
(ทต.นาคู) ต าบล.นาคู – 
บา้นนากระเดา หมู ่6  
ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20 เมตร พิกดัที่ 
16.748578,104.040134

1,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

30 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยยาง บา้นนาคู หมู่.10 
(ทต.นาคู) ต าบลนาคู – บา้น
นาสีนวล หมุ3่ (อบต.นาคู) 
ต าบลนาคู อ าเภอนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20 เมตร พิกดัที่ 
16.758317,104.017564

1,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

31 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยบอง บา้นโนนนาค า หมู ่
5  ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอ
นาคู - บา้นไค้นุน่ ต าบลไค้
นุน่ อ าเภอหว้ยผ้ึง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 40.0  เมตร พิกดัเร่ิมต้นที่ N
 = 16.6731   E = 103.9881

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

32 กอ่สร้างสะพาน คสล. สาย
บา้นพรหมสว่าง หมู ่8  
ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู
 - บา้นมะนาว ต าบลเหล่า
ใหญ่ อ าเภอกฉุินารายณ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 30  เมตร พิกดัเร่ิมต้นที่ N =
 16.7885    E = 104.2242

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

33 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยยาง บา้นหนองหา้ง หมู ่
4 ต าบลโนนนาจาน เชือ่ม 
บา้นกดุตาใกล้ หมู ่4 ต าบล
สายนาวัง อ าเภอนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว
 40.00  เมตร พิกดั 
16.709740, 104.020990

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

34 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยทราย บา้นกดุลิง หมู่7 
ทต.ร่องค า อ าเภอร่องค า - 
บา้นหนองตาไก ้อบต.หนอง
ตาไก ้จังหวัดร้อยเอด็

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  (ไม่
มทีางเท้า)ยาว 20 เมตร

1,200,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

35 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
หว้ยทราย บา้นกกมะค่า หมู่
4 (ทต.ร่องค า)-บา้นหนองอโิล
 (อบต.หนองตาไก ้จังหวัด
ร้อยเอด็)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร (ไมม่ี
ทางเท้า)ยาว 20 เมตร

1,200,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอร่องค า

อ าเภอกมลาไสย
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

36 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยมะโมง่ สายบา้นท่ากลาง
 หมู ่8 ต าบลเจ้าท่า - บา้น
ปา่น หมู่ 6 ต าบลดงสิงห ์
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอด็

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 7.00  เมตร ยาว
 30  เมตร

5,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

37 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยจระเข้ บา้นค าเชียงวัน 
หมู่12 ต าบลโนนแหลมทอง 
เชือ่ม บา้นนามะเขือ หมู่12 
ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหสั
ขันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 16 เมตร

      900,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

38 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยสังกะ ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหสัขันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 20.00 เมตร

    7,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

39 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยบง ต าบลโนนน้ าเกล้ียง -
 ต าบลภดิูน อ าเภอสหสัขันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไมม่ี
ทางเท้า ยาว 30 เมตรค่า
พิกดั N 16-39-33.80 E 
103-31-52.42

2,694,000 ระยะทางยาว
ของถนนที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอดอนจาน

อ าเภอสหสัขนัธ์
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยโพธิ์ (บริเวณท่ากก
มว่ง) บา้นนาเหนอื หมู ่6  
ต าบลมว่งนา อ าเภอดอนจาน
 เชือ่ม บา้นกลางหมืน่ ต าบล
กลางหมืน่ อ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
36 เมตร แบบมทีางเท้าตาม
แบบมาตรฐาน  พิกดั lat:l 
16.475 Lon: 103.63 Acc : 
8.0 Alt : 121 Bca: 359

    2,722,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

41 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยทราย บา้นหนองแคน
 หมู ่2 ต าบลดอนจาน เชือ่ม
 บา้นภเูงิน ต าบลนาจ าปา 
อ าเภอดอนจาน 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
26.00 เมตร (ไมม่ทีางเท้า) 
จุดเร่ิมต้นโครงการพิกดั Lat 
16°28'23.72"น, Long 
103°44'53.97"ตะวันออก

    2,490,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

42 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยแกง(บริเวณท่าวังมว่ง)
 บา้นมว่งเหนอื หมู ่2  เชือ่ม
 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอน
จาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
36 เมตร แบบมีทางเท้าตาม
แบบมาตรฐาน  พิกัด 
lat:l4.477  Lon: 103.65 Acc 
: 8.0 Alt : 129 Bca: 32.1

    2,722,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

43 กอ่สร้างสะพาน คสล. สาย
ท่าใหญ่ ข้ามล าหว้ยข้าว
หลามตอนกลาง บา้นค าหอม
 หมู ่11 ต าบลดงพยุง 
อ าเภอดอนจาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ความกว้าง 8.50  เมตร 
ความยาว 22.00  เมต พิกดั 
16.5305 , 103.6709 

    1,980,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

44 กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้นภู
เงิน หมู ่8 ต าบลสะอาดไชย
ศรี อ าเภอดอนจาน เชือ่ม 
เขตต าบลนาจ าปา อ าเภอ
ดอนจาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร พิกดั Lat 16
28 36.86" น. Long 103 46
 6.28" ตะวันออก ส้ินสุด Lat
 16 28 37.48" น. Long 
103 46 5.08" ตะวันออก

    3,783,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

45 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยทราย บา้นโพนสวรรค์ 
หมู่ 1 ต าบลนาจ าปา – บา้น
โนนกกจิก หมู ่6 ต าบลดง
พยุง อ าเภอดอนจาน  

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 30  เมตร ไมม่ทีางเท้า จุด
เร่ิมโครงการLat 16.293243
  Long  103.423316   

    3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

46 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยทราย สายบา้นภเูงิน 
หมู่ 8 ต าบลสะอาดไชยศรี - 
เขตเทศบาลต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร พิกดัจุดเร่ิมต้น 
Lat 16 28 23.97" น. Long
 103 44 54.32" E ส้ินสุด 
Lat 16 28 23.54" น. Long
 103 44 53.84" E

    3,783,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

47 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยนาเฮ้ีย บา้นกดุครอง
หมู่ 7 ต าบลดอนจาน อ าเภอ
ดอนจาน เชือ่ม ต าบลเชียง
เครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 
26 เมตร (ไมม่ทีางเท้า) 
จุดเร่ิมต้น Lat 16°26'5.21"
น, Long 103°40'30.34"E

    2,600,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

48 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยข้าวหลามตอนบน ถนน
สายปากทางอา่งหว้ยแกง กส
 2065  บา้นดงพยุงเหนอื หมู่
  2  อ าเภอดอนจาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว
 36 เมตร

2,620,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

49 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยแกง่โคก ต าบลผา
เสวย อ าเภอสมเด็จ เชือ่ม 
ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผ้ึง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
20 เมตร

1,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

50 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยวังเชียงหา ต าบลผาเสวย
 เชือ่ม ต าบลมหาไชย 
อ าเภอสมเด็จ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
25 เมตร

1,800,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

51 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยหลัว หมู่ 1 ต าบลล า
หว้ยหลัว เชือ่ม ต าบลค าบง 
อ าเภอหว้ยผ้ึง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 7.00  เมตร  ยาว
 20  เมตร คอนกรีตหนา 
0.15  เมตร

4,600,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

52 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยสังเคียบ หมู ่1  
ต าบลแซงบาดาล   เชือ่ม 
ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00  เมตร  ยาว
 50  เมตร

10,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอสมเดจ็
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

53 กอ่สร้างสะพาน คสล.  บา้น
ค ากงุ หมู่ 5 ต าบลศรีสมเด็จ 
เชือ่ม- บา้นหนองแวง ต าบล
หนองแวง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  
ระยะทางยาว  30  เมตร ค่า
พิกดั E 16.736”  N 
103.708”

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

54 กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้น
หมูมน่ หมู่ 1 ต าบลหมมูน่ 
เชือ่ม เขตต าบลแซงบาดาล 
อ าเภอสมเด็จ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
5 เมตร

2,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

55 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าหว้ยฝานาบุง่หมากขี บา้น
ค าบง ต าบลค าบง เชือ่ม 
ต าบลนคิมหว้ยผ้ึง ต าบล
หนองอบีตุร อ าเภอหว้ยผ้ึง 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 18.00 เมตร 
ค่าพิกดั N  =  16.6345  E 
 =  103.8610

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

56 กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้น
ค าบง หมู ่11  ต าบลค าบง 
อ าเภอหว้ยผ้ึง เชือ่มต่อกบั
เขต ต าบลนคิมหว้ยผ้ึงและ
เขตต าบลหนองอบีตุร  

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง  4  เมตร   ยาว 
 18  เมตร ค่าพิกดั N = 
16.6345  E = 103.8610 

2,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอหว้ยผ้ึง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

57 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม
แมน่้ าล าพะยัง  บา้นไค้นุน่ 
หมู่ 12  ต าบลไค้นุน่ อ าเภอ
หว้ยผ้ึง เชือ่ม บา้นมะนาว 
หมู่ 12  ต าบลเหล่าใหญ่ 
อ าเภอกฉุินารายณ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  20  เมตร N  =  
16.6227  E =  103.9688

3,000,000    ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

58 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หว้ยจุมจัง เชือ่ม ต าบล
เหล่าไฮงาม – ต าบลกดุหว้า 
อ าเภอกฉุินารายณ์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว 
 30.00  เมตร

8,400,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

59 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยตูบ สายบา้นบงึนาเรียง 
ต าบลบงึนาเรียง - บา้นโนน
สวรรค์ ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอหว้ยเม็ก

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 5.00   เมตร  
ระยะทางยาว 20.00  เมตร
จุดเร่ิมต้น พิกดั E  317679 
 N  1834911

2,500,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

60 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
หนองตูม หมู่ 3 –บา้นโคก
กลาง หมู่ 4 ต าบลหวัหนิ 
อ าเภอหว้ยเม็ก

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตรพิกดั
 1825000361 m.N.ถึงพิกดั
 1825000361 m.E และ
314000219 m.E ถึง
314000223 m,E

5,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ าเภอกุฉนิารายณ์

อ าเภอหว้ยเมก็
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่มระหว่างหมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอฯ   (ก่อสร้างสะพาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

61 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม
ฝายน้ าล้นบา้นหว้ยมะทอ หมู่
 2 ต าบลหวัหนิ เชือ่ม บา้น
นาสีนวล หมู ่2 ต าบลบงึนา
เรียง อ าเภอหว้ยเมก็

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 และมเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ระยะทาง 25 เมตร(ตาม
แบบมาตรฐานของ กรมโยธา
,ทางหลวงชนบท พิกดั 
1825000333m.N.ถึงพิกดั 
314000206 m.E

    5,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

62 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
หว้ยแกง(ตอนล่าง) เส้นทาง
สายบา้นแห ่หมู่3  เชือ่ม
ระหว่างบา้นจิตรประชา หมู่
16  ต าบลยอดแกง อ าเภอ
นามน และบา้นปา่ไผ่ ต าบล
ดงพยุง อ าเภอดอนจาน

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 20.00  เมตร 
ระดับความสูงจากพื้นท้องน้ า
 4.00  เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานส านกังานเร่งรัด
พัฒนาชนบท พิกดัละติจูด 
16° 56’ 81.69” น ลองติจูด
 103° 72’ 19.63” 
ตะวันออก

3,000,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

63 กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้าม
ล าหว้ยกดุตู้ตอนกลาง หมู ่10
 ต าบลสงเปลือย  อ าเภอ
นามน 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
20 เมตร

200,000 ความยาว
สะพานที่
กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 4 โครงการ 8,194,000
ป ี2559  รวมจ านวน 35 โครงการ 101,663,000
ป ี2560  รวมจ านวน 24 โครงการ 80,367,000

อ าเภอนามน
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ขุดบอ่น้้าเพื่อการเกษตร ขุดบอ่น้้าเพื่อการเกษตรใหแ้ก่
เกษตรกร

ขุดบอ่น้้า จ้านวน 100 บอ่ 
ภายในพื้นที่  18  อ้าเภอ

    5,000,000     5,000,000     5,000,000  จ้านวนบอ่น้้าที่
ได้ขุด

ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

2 เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตรใหแ้กเ่กษตรกร

เจาะบอ่บาดาลจ้านวน 100 
บอ่ ภายในพื้นที่  18  อ้าเภอ

    5,000,000     5,000,000     5,000,000  จ้านวนบอ่
บาดาลที่ได้ขุด
เจาะ

ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

3 ขุดลอกอ่างขมิน้ บ้านโพนสวา่ง
 ต้าบลนามะเขือ อ้าเภอสหัส
ขันธ ์– บ้านโนนสวรรค์ ต้าบล
ภูปอ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 50 เมตร ยาว 200 เมตร
 ลึก 3 เมตร พิกัด 
16.643083,103.606831 
:16.642733,103.607775 
:16.638683,103.605983 

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

4 ขุดลอกหนองน้้า
สาธารณประโยชน์ หนอง
สาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย 
หมู ่8 ต้าบลเหนือ -ต้าบลห้วย
โพธิ ์อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 200.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

3,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

5 ขุดลอกกุดเชือกและกุดยาง 
หมูท่ี ่4 บ้านหนองบัว ต้าบล
โพนทอง เชือ่มเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขุลอกพืน้ที ่37 ไร่ พิกัด :โซน 
480 UTM.340949 , 1819207

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ้าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 ขุดลอกล้าห้วยไผ่ตอนบน บ้าน
แกเปะ หมู ่10 ต้าบลเชียงเครือ
 อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ ์– บ้าน
กุดครอง ต้าบลดอนจาน 
อ้าเภอดอนจาน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 15 เมตร ยาว2,000 
เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:2
 จุดเร่ิมต้น E 103˚39.990' 
จุดส้ินสุด N 16˚24.842'

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

7 ขุดลอกกุดจิก
สาธารณประโยชน์ บ้านท่าอุดม
 หมู ่1 ต้าบลล้าพาน -ต้าบลบึง
วชิัย อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขุดลอกพืน้ที ่28-2-34ไร่ พิกัด 
ละติจูด 16.493976˚ ลองจิจูด
 103.472642˚

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

8 ขุดลอกล้าปาวน้อย หมู ่4 บ้าน
บึงวชิัย ต้าบลบึงวชิัย - บ้านกุด
อ้อ ต้าบลล้าพาน อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 10.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

9 ขุดลอกล้าห้วยกลอยเชือ่ม
ระหวา่งบ้านหนองโพน ต้าบล
ยอดแกง อ้าเภอนามน-ต้าบล
เหนือ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10 เมตร กน้ล้าหว้ย
กวา้ง 3 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 3 
เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาณ
ดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 43,200 ลบ.ม.

1,938,900    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

10 ขุดลอกล้าห้วยโจด เชือ่ม
ระหวา่งบ้านหนองไผ่ ต้าบลไผ่-
ต้าบลภูปอ อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์       

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10 เมตร กน้ล้าหว้ย
กวา้ง 3 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 3 
เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาณ
ดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 43,200  ลบ.ม.

1,938,900    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

11 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะกุด
ฟ้าน้อย ช่วงที ่1 ต้าบลล้า
คลอง-ต้าบลบึงวชิัย อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

คันดินกวา้ง 5.00 เมตร ความ
ยาวคันดิน 450 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 36,250
 ลบ.ม.

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคู่ พร้อมขุด
ลอกห้วยดินแดงบ้านดอนสนวน
 ต้าบลหลุบ อ้าเภอเมือง- 
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอฆ้องชัย

เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าไวใ้ช้
เพือ่การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรกรรม

ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร จ้านวน
 2 แห่ง  ขุดลอกขนาด 15.00 
เมตร ระยะทางยาว 3,000  
เมตร

2,000,000     ปริมาตรดินขุด ประชาชนมีแหล่งน้้าไวใ้ช้เพือ่
การอุปโภค บริโภค และการ
เกษตรกรรม

กองช่าง

13  ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะกุด
ฟ้าน้อย ช่วงที ่2  ต้าบลล้า
คลอง-ต้าบลบึงวชิัย  อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 คันดินกวา้ง 5.00 เมตร ความ
ยาวคันดิน 450 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 36,250
 ลบ.ม.

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

14 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะกุด
โง้ง ช่วงที ่3  ต้าบลล้าคลอง-
ต้าบลบึงวชิัย  อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

คันดินกวา้ง 5.00 เมตร ความ
ยาวคันดิน 450 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 36,250
 ลบ.ม.

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

15  ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ
หนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่
10  ต้าบลล้าคลอง-ต้าบลบึง
วชิัย อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

คันดินกวา้ง 4.00 เมตร ความ
ยาวคันดิน 390 เมตร ลึก 2 เมตร
 หรือมปีริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 
1,340  ลบ.ม.

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

16 ขุดลอกและก้าจัดวชัพืช ล้า
ห้วยฮี บ้านต้อนใต้ หมู ่7 ต้าบล
เหนือ-หนองคอนเรียบ บ้าน
คอนเรียบ หมู ่11 ต้าบลหลุบ 
อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ตอนที ่1  ลึก 1.00 เมตร กวา้ง
 15.00 เมตร ยาว 1,450.00 
เมตร ตอนที ่2  ลึก 1.20 เมตร
 กวา้ง 15.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร

1,910,000    ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

17 ขุดลอกหนองบึงไฮ (ระยะที ่2)
 บ้านเตาไห ต้าบลหลุบ - 
ชุมชนสงเปลือย ต้าบลกาฬสินธุ์
 อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง  80  เมตร ยาว 200 
เมตร  ลึก 3.00 เมตร

1,500,000     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

18 ขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านกุดอ้อ
 ต้าบลหลุบ - ชุมชนสงเปลือย
ใน ต้าบลกาฬสินธุ ์อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พืน้ทีขุ่ดลอกไม่น้อยกวา่ 
151,300 ลบ.ม.

5,417,000     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

19 ก่อสร้างฝายน้้าลาด บ้านแกเปะ
 ม.10 ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์- บ้านกุดกลาง 
ต้าบลดอนจาน อ้าเภอดอนจาน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

1,000,000     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

20 ขุดลอกหนองบ่อสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านดอนสนวน หมูท่ี่
 9 ต้าบลหลุบ อ้าเภอเมือง - 
ต้าบลโนนศิลาเลิง อ้าเภอฆ้องชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ลึก 3.00 เมตร อัตราส่วนลาด 
1.15 หรือมีปริมาตรดินขุด 
56,250 ลบ.ม.

2,000,000     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

21 ขุดลอกล้าห้วยสีดา ต้าบลโนน
สูง ถึงบ้านดงบัง ต้าบลหัวนาค้า
 อ้าเภอยางตลาด

 เพือ่ให้ประชาชนในต้าบลดอน
สมบูรณ์ บ้านดงเค็ง หมู ่4 , 12
 บ้านป่าแดง หมู ่2 และพืน้ที่
ต้าบลบัวบานบางส่วนทีม่ีพืน้ที่
ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จาก
แหล่งน้้า ท้าการเกษตร หรือใช้
เล้ียงสัตว์

 กวา้ง 12.00 เมตร ลึก 3.00
เมตร ยาว 5,000 เมตร  
ละติจูด 16.2345.01 ลองติจูด 
103.1427.80

    6,300,000 ปริมาตรดินขุด  ประชาชนในต้าบลดอน
สมบูรณ์ บ้านดงเค็ง หมู ่4 , 12
 บ้านป่าแดง หมู ่2 และพืน้ที่
ต้าบลบัวบานบางส่วนทีม่ีพืน้ที่
ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จาก
แหล่งน้้า ท้าการเกษตร หรือใช้
เล้ียงสัตว์

กองช่าง

22 ขุดลอกล้าห้วยปลาหลด จาก
บ้านยางค้า ต้าบลอิต้ือ-ต้าบล
หัวนาค้า  อ้าเภอยางตลาด

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้งของ
ประชาชน ต้าบลหวังัว 
ต้าบลนาดี

กวา้ง 12.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร  ยาว 6,000 เมตร  พิกัด
 16.457ติจูด 103.162

    2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

อ้าเภอยางตลาด
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

23 ขุดลอกล้าห้วยเขายอด หมู ่5-8
 บ้านเปลือย - บ้านหัวงัว อบต.
ยางตลาด เชือ่ม ทต.ยางตลาด 
อ้าเภอยางตลาด

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10.00  เมตร ยาว 
6,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 1.5  
เมตร ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณ
ดินขุด 83,250  ลบ.ม.  พร้อม
วางท่อ คสล. มอก. ชัน้ 3  
ขนาด 0.60× 1.00 เมตร 
จ้านวน 36 ท่อ

2,946,870    ปริมาตรดินขุด  ประชาชนต้าบลหวังัวกบั
ต้าบลโนนศิลาเลิง มนี้้าเพื่อ
อปุโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง

24 ขุดลอกล้าห้วยกุดสังข์ หมู ่8 - 
17 บ้านหัวงัว - บ้านดอนยงู
สวรรค์ อบต.ยางตลาด เชือ่ม 
ทต.ยางตลาด  อ้าเภอยางตลาด

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10  เมตร ยาว 
7,200  เมตร ลึกเฉล่ีย 1.5  
เมตร ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณ
ดินขุด 94,350  ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. มอก.ชัน้ 3   
ขนาด 0.60× 1.00 เมตร 
จ้านวน 36 ท่อน

3,517,970    ปริมาตรดินขุด  ประชาชนต้าบลโนนสูง 
ต้าบลหวันาค้า มนี้้าใช้ท้า
การเกษตรเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

25 ขุดลอกล้าห้วยปลาหลด  หมู ่
16 - 11 บ้านดอนยงู - บ้าน
สวา่งอารมณ์ อบต.ยางตลาด 
เชือ่ม ทต.ยางตลาด อ้าเภอยาง
ตลาด

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง  10  เมตร  ยาว  
6,800  เมตร   ลึกเฉล่ีย 1.5  
เมตร  ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณ
ดินขุด 94,350  ลบ.ม.พร้อม
วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
มอก.ชัน้ 3 ขนาด 0.60× 1.00 
เมตร จ้านวน 36 ท่อน

3,320,610    ปริมาตรดินขุด  ประชาชนต้าบลอต้ืิอ ต้าบล
หวันาค้า มนี้้าใช้ท้า
การเกษตรเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

26 ขุดลอกล้าน้้าดอกไม้  ต้าบลหัว
งัว - ต้าบลนาดี อ้าเภอยางตลาด

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง 50 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ลึก 1.50 เมตร

10,000,000 ปริมาตรดินขุด  ประชาชนต้าบลเว่อ ต้าบล
เขาพระนอน มนี้้าใช้ท้า
การเกษตรเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอค้ามว่ง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

27  ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยค้อ
(ตอนบน)บ้านโพนแพง หมู ่8 
ต้าบลดินจี ่- บ้านโนนค้อ หมูท่ี่
 11  ต้าบลนาทัน อ้าเภอค้าม่วง 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความกวา้ง 25.00 เมตร  สัน
ฝายน้้าล้นพร้อมฐานกวา้ง 7.00
 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อม 
ผนัง คสล. ฝายสูง 3.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร

1,190,000    ปริมาตรดินขุด เกษตรกรในพืน้ทีต้่าบลนาบอน
และพืน้ทีต้่าบลโพน   มีน้้าใช้
เพือ่ท้าการเกษตรและเล้ียงสัตว์
ในช่วงฤดูแล้ง  ลดปัญหา
อุทกภัย

กองช่าง

28  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยร่อง
ก้อนบริเวณ บ้านหนองซองแมว
 หมู ่9  ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 15.00 ม.ยาว 5.00 ม. 
สูง 5.50 ม. พกิัด N 16.822   E  
103.611 พกิัด N 16.822  E  
103.611

       807,100 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

29  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยร่อง
ก้อนบริเวณ บ้านใหม่ชัยมงคล 
หมู ่8 ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

สันฝายกวา้ง 15.00 ม.ยาว 
5.00 ม. สูง 5.50 ม. พิกัด N 
16.845      E  103.642

       807,100 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

30  ขุดลอกล้าห้วยสมอทบ บ้าน
โนนศรีสวสัด์ิ หมู ่7 ต้าบลนา
บอน - ต้าบลโพน - เทศบาล
โพน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความกวา้ง 12.00 เมตร ความ
ยาว 3,000 เมตร ความลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
 72,000 ลบ.ม.

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

31   ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยค้าม่วง 
 ระหวา่ง ทต.ค้าม่วง กับ อบต.
ทุง่คลอง อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความลึกเฉล่ีย 4.00  เมตร หรือมี
พืน้ทีข่ดุดินไมน่อ้ยกวา่ 12,500  
ตารางเมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ
ไมน่อ้ยกวา่ 50,000  ลบ.ม.

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

32   ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองวดัป่า
ภูผักหวาน  ระหวา่ง ทต.ค้า
ม่วงกับ อบต.ทุง่คลอง อ้าเภอ
ค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความลึกเฉล่ีย 5.00  เมตร หรือมี
พืน้ทีข่ดุดินไมน่อ้ยกวา่ 10,000  
ตารางเมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ
ไมน่อ้ยกวา่ 50,000  ลบ.ม.

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

33  ขุดลอกล้าห้วยสมอทบพืน้ที ่
อบต.โพน - เทศบาลโพน 
ต้าบลนาบอน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลึก 1.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 เมตร

1,510,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

34  ขุดลอกล้าห้วยสังกะ (ห้วย
หลวง) ต้าบลโพน - เทศบาล
โพน อ้าเภอค้าม่วง - บ้านโคก
ก่อง ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอส
หัสขันธ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 25.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลึก 1.50  เมตร ลาดเอียง
 1:1.5 เมตร

1,999,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

35  ขุดลอกหนองส้มโฮง ต้าบลโพน
 อ้าเภอค้าม่วง - บ้านนาแก 
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอสหัสขันธ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 80.00 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 2.50  เมตร ลาดเอียง
 1:1.5 เมตร

850,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

36  ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยหญ้าคา
 บ้านค้าเมย หมู ่5 ต้าบลนา
บอน เชือ่ม ต้าบลทุง่คลอง 
ต้าบลดินจีแ่ละเทศบาลต้าบล
ค้าม่วง อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความกวา้ง 80.00 เมตร ความ
ยาว 120 เมตร ความลึกเฉล่ีย 
2.50 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย
กวา่ 24,000 ลบ.ม.

2,615,000 ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

37  ขุดลอกล้าห้วยค้อ บ้านโนนค้อ
 หมู ่9 ต้าบลนาทัน อ้าเภอค้า
ม่วง เชือ่ม บ้านโพนแพง ต้าบล
ดินจี ่อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 
4,000  เมตร ลึก 4.00  เมตร 
ค่าพิกัด N 16.5810    N  
16.5843 E  103.4046 E  
103.4104

1,900,000     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

38  เสริมคันคูอ่างเก็บน้้าห้วยสังกะ
 บ้านโพนแพง หมู ่5 ต้าบลดินจี่
  เชือ่ม บ้านโนนค้อ  ต้าบลนา
ทัน อ้าเภอค้าม่วง 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดความกวา้งเฉล่ีย 5.00 
เมตร ยาว 250 เมตร  หนา
เฉล่ีย 1.50 เมตร พร้อมบดอัด
แน่น เกล่ียตกแต่งเรียบ 
ปริมาณดินลูกรังดินเสริมไม่
น้อยกวา่ 3,375 ลบ.ม.

1,687,500     ปริมาตรดินขุด ราษฎรได้มนี้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค-บริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดฤดูกาล

กองช่าง

39  ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองหลวง หมู ่1  ต้าบลกุดจิก
 อ้าเภอท่าคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ ์เชือ่ม ต้าบลจ้าปี 
อ้าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้งของ
ประชาชน

พืน้ทีจ่้านวน 52 ไร่ ลึก 3.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 253,800
 ลบ.ม พิกัด N=16.9495 ,E=
103.1326

5,076,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

40  ขุดลอกหนองผักกูด หมู ่1 
บ้านยางอูม้ ต้าบลยางอูม้ ผ่าน
 ต้าบลดงสมบูรณ์ อ้าเภอท่าคัน
โท 

เพื่อใหม้แีหล่งกกัเกบ็น้้าไว้ใช้
/เพื่อใหป้ระชาชนบา้นแสน
สุข ม.7 และต้าบลหว้ยยาง  
มนี้้าใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขนาดกวา้ง 100 เมตร ยาว 
200 เมตรลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 54,816 ลบ.ม

1,910,000 ปริมาตรดินขุด เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลกดุจิก ม.7 และต้าบล
หว้ยยางมแีหล่งกกัเกบ็น้้าใช้
ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

41  ขุดลอกล้าห้วยขีน้าคตอนบน 
ต้าบลดงสมบูรณ์ ผ่าน ต้าบล
ยางอูม้ อ้าเภอท่าคันโท ถึง 
ต้าบลหนองหิน อ้าเภอหนอง
กุงศรี

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ใช้ผลิตน้้าประปาและมแีหล่ง
น้้าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอเปน็แหล่งส้าหรับ
เพาะพันธ์สัตว์น้้า

ขนาดความยาว 4,100 เมตร 
ขนาดกวา้ง 22 เมตร ลึก 4 เมตร 
ลาดเอยีง 1:2 จดุเร่ิมต้น  N=
18243600 ,E=18623000 
จดุส้ินสุดN=18220000,E=
18640000

1,920,000 ปริมาตรดินขุด มแีหล่งน้้าผลิตน้้าประปา
อย่างเพียงพอและประชาชน
ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

อ้าเภอทา่คันโท
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

42  ขุดลอกล้าห้วยหนองแสน หมู ่8
 บ้านกุงเก่า ต้าบลกุงเก่า 
อ้าเภอท่าคันโท - เขตต้าบล
หนองใหญ่ อ้าเภอหนองกุงศรี

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 
46,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N=16.84110,E=
10319618 จุดส้ินสุด N=
16.78983,E=103.202601

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

43  ขุดลอกหนองเป็ดก่า หมู ่2 
บ้านยางอูม้ ต้าบลยางอูม้ ผ่าน
 ต้าบลดงสมบูรณ์ อ้าเภอท่าคัน
โท 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 250 เมตร ยาว 
350 เมตร เฉล่ีย 1.50 เมตร 
ปรมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
131,250 ลบ.ม.

5,250,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

44  ขุดลอกห้วยยาง บ้านท่าช้าง 
หมู ่8 ต้าบลส้าราญใต้ เชือ่ม 
บ้านโคกกลาง หมู ่7 ต้าบล
ส้าราญ อ้าเภอสามชัย 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร

500,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

45  ซ่อมแซมคลองส่งน้้าบ้านท่านา
จาน หมู ่4 ต้าบลค้าสร้างเทีย่ง
เชือ่ม บ้านกุดแห่ ต้าบลส้าราญ
ใต้ อ้าเภอสามชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร   ยาว  
1,100 เมตร

2,334,000 ปริมาตรดินขุด เกษตรกรมนี้้าใช้ที่เพียงพอ
ในการท้าการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 
/เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึน้
และลดค่าใช้จ่ายในการท้า

กองช่าง

46  ขุดลอกห้วยกลอยสถานีสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านท่านาจาน หมู ่4
  บ้านกุดแห่ ต้าบลส้าราญใต้ 
เชือ่ม ต้าบลค้าสร้างเทีย่ง 
อ้าเภอสามชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 40.00  เมตร ลึก 
3.00  เมตร ยาว 900  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
108,000  ลบ.ม. และปรับแต่ง
คันดิน

3,700,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอนาคู

อ้าเภอสามชยั
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

47 ขุดลอกโสกตาแกว บ้านสายนา
ค้า หมู ่9 (ทต.นาคู)ต้าบลนาคู
 – บ้านนางาม (อบต.บ่อแก้ว)-
 ต้าบลนาคู อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 10.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 5.00  กม. พกิดัเร่ิมต้น
16.765447,104.021555 ส้ินสุด 
16.778308,104.022607

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

48 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยมะโน 
บ้านนาคลอง หมู ่7 (ทต.นาคู)
 – บ้านชาด หมู่13 (อบต.นาคู)
 –    บ้านนากุดสิม หมู่3 
(อบต.สายนาวงั) อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความยาวตามแนวสันเขือ่น 
2,540 เมตร ความกวา้งทีฐ่าน  
เขือ่น 51.00 เมตร สูง 10.00 
เมตร พิกัด  
16.766906,104.039791

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

49 ขุดลอกล้าห้วยมะโน จากบ้าน
นาคลอง หมู ่7 (ทต.นาคู) 
ต้าบลนาคู – บ้านนากะเดา หมู่
 5,6  ต้าบลสายนาวงั อ้าเภอ
นาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 10.00 เมตร ลึก 3.00  
เมตร ยาว 10 กโิลเมตร พกิดัที่
เร่ิมต้น 16.757249,104.041507 
 พกิดัส้ินสุด 
16.739701,104.028529 

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

50 ขุดลอกล้าห้วยยาง บ้านนางาม
 หมู ่3  ต้าบลบ่อแก้ว -  บ้าน
ชาด หมู ่14  ต้าบลนาคู 
อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10.0  เมตร ลึก 3.00 
 เมตร ยาว 3,000  เมตร 
จดุเร่ิมต้น 16° 49.126´ น , 16° 
48.210´ น จดุส้ินสุด 104° 
1.990´ M.O ,  104° 2.204´ M.O

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

51 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยมะโน
ด้านทิศตะวนัออก บ้านหนอง
ขามป้อม หมู ่2 ต้าบลสายนาวงั
 เชือ่มต่อกับ อบต.นาคู อ้าเภอ
นาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร พิกัด 
16.770193 , 104.05411

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

52 ขุดลอกล้าหว้ยหนิลาด บา้น
หนิลาด หมู ่2  ต้าบลบอ่แกว้
 - บา้นนาคู หมู ่11 ต้าบลนา
คู  อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10.00  เมตร ลึก 
3.00  เมตร ยาว 3,000  เมตร
 จุดเร่ิมต้น 16° 47.883´ น , 
16° 46.502´ น จุดส้ินสุด 104°
 0.480´ M.O ,  104° 1.086´ 
M.O

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

53 ขุดลอกบอ่วัดค้าสร้างไก ่
บา้นดอนแคน หมู ่4  ต้าบล
บอ่แกว้ – บา้นชาด หมู ่14 
ต้าบลนาคู อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดพื้นที่ 4  ไร่  จุดเร่ิมต้น
โครงการ 16° 50.306´ น  
จุดส้ินสุดโครงการ 104° 
1.812´ M.O

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

54  ขุดลอกหว้ยล้าหนองแสน 
ต้าบลล้าหนองแสน - ต้าบล
หนองกงุศรี อ้าเภอหนองกงุศรี

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 15.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 
 เมตร ยาว 4,400  เมตร พร้อม
แต่งคันดินถมผิวจราจรกวา้ง 3.00
  เมตร

3,612,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

55 ขุดลอกล้าหว้ยสายบาตร หมู่
 1,2,6  ต้าบลทรายทอง 
อ้าเภอหว้ยเม็ก (อบต.พิมลู 
อบต.หนองโก ใช้ประโยชน์
ร่วมกนั)

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 2,050 
เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น 16º 47' 10.29" N 103º 
10' 46.25" E ส้ินสุดโครงการ16º
 46' 31.82" N 103º 10' 20.22" 
E          

1,900,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

56  ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้้า
 หนองค้ารวงคุ บ้านหนองแข้ 
หมู ่2 เขต ต้าบลดงมูล เขต 
ทต.หนองหิน และ ทต.ดงมูล 
อ้าเภอหนองกุงศรี

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พื้นที่ 5 ไร่ 1,900,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอหนองกุงศรี

ยทุธ 2.2 (ขดุลอก) - 232



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

57 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้้า
 หนองค้าววัตาย บ้านหนองแข้
 หมู ่2 เขต ทต.หนองหิน 
และทต.ดงมูล อ้าเภอหนองกุง
ศรี

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พื้นที่ 5 ไร่ 1,900,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

58 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้้า
หนองหิน บ้านหนองหิน หมู ่4 
 หมู ่6 เขต ต้าบลหนองหิน 
ทต.หนองหิน และอบต.หนอง
หิน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

59  ขุดลอกและก่อสร้างฝายทด
น้้ามีประตูปิดเปิดน้้า อ่างเก็บ
น้้าห้วยหินลาด บ้านหนองหิน 
หมู ่4  หมู ่6  ต้าบลหนองหิน 
เขต ทต.หนองหิน อบต.หนอง
หิน ทต.ดงมูล อ้าเภอหนองกุง
ศรี และทต.นาตาล ทต.ดง
สมบูรณ์ อ้าเภอท่าคันโท

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

60 ขุดลอกหนองไผ่ บ้านโนนเขวา
 หมู ่4,5 ต้าบลฆ้องชัยพัฒนา 
เชือ่ม ต้าบลเหล่ากลาง อ้าเภอ
ฆ้องชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง 60.00 เมตร ยาว 
120 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

500,000       ปริมาตรดินขุด ประชาชนต้าบลฆอ้งชัย
พัฒนาและต้าบลเหล่ากลาง 
มนี้้าเพื่ออปุโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง
อ้าเภอฆ้องชยั
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

61 ขุดลอกหนองสิม บ้านกระเดา 
หมู ่6 ต้าบลเหล่ากลาง อ้าเภอ
ฆ้องชัย - ต้าบลฆ้องชัย  
อ้าเภอฆ้องชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาด 5 ไร่ ลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

62 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะกุด
ซวยน้อย บ้านหัวหนอง หมู ่7 
ต้าบลเหล่ากลาง-ต้าบลล้าชี 
อ้าเภอฆ้องชัย- ต้าบลธญัญา 
อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
60 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

63 ขุดลอกหนองดินจี ่หมู ่16, 7 
ต้าบลสงเปลือย อ.นามน เชือ่ม
บ้านค้อ หมู ่4, 10 ต้าบลล้า
ห้วยหลัว อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
160 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

200,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

64 ขุดลอกแหล่งน้้า (หนองแจ้ง - 
ห้วยหลัว) ต้าบลหนองบัว 
อ้าเภอนามน - ต้าบลล้าห้วย
หลัว อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ยาว 2,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00  
เมตร พกิดั ละติจดู 16   ้58’  
25.2” น ลองติจดู 103   ้84’  
22.8 ”  ตะวนัออก  

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

65 ขุดลอกอ่างห้วยแกงตอนล่าง
บ้านจิตรประชา หมู ่16 ต้าบล
ยอดแกง อ้าเภอนามน เชือ่ม
บ้านป่าไผ่ ต้าบลดงพยงุ 
อ้าเภอดอนจาน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง  12.00  เมตร  ยาว
  2,500  เมตร  ลึก  3  เมตร

5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอนามน
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

66 ขุดลอกล้าหว้ยแสง  หมู ่12,8
 บา้นโนนเที่ยง ต้าบลนามน 
ถึงเขต อบต.ยอดแกง 
อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัด 
N 16˚37' 41.47'' E 103˚44' 
53.76''

5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

67 ขุดลอกล้าหว้ยหนิแตก 
เทศบาลต้าบลนามน -  
ต้าบลยอดแกง อ้าเภอนามน

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 15.00  เมตร  ยาว
 2,250  เมตร ลึกเฉล่ีย  2.00 
เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

68 ขุดลอกหนองอปุลาด บา้น
หวัวัว หมู ่5 ต้าบลสงเปลือย 
เชือ่มบา้นยอดแกง หมู ่2 
ต้าบลยอดแกง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ลึก 3 เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

69 ขุดลอกล้าหว้ยแสง หมู ่12, 8
 บา้นโนนเที่ยง ต้าบลนามน-
เขต ต้าบลหลักเหล่ียม 
อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 16.00  เมตร  ยาว 
1,250 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 
(Lat 16.5765,Long  103.7590) 
(Lat 16.5769,Long103.7665)

1,990,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

70 ขุดลอกล้าหว้ยฮ้องใหญ่ หมู ่
3 บา้นโนนเที่ยง ต้าบลนามน
 - ทต.นามน อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 14.00  เมตร  ยาว
 2,000  เมตร ลึกเฉล่ีย  2.50 
เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

71 ขุดลอกและขุดขยาย
หนองฮังแฮง บา้นโคกส้าเริง
 หมู ่15 ต้าบลสามคัคี 
อ้าเภอร่องค้า จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ต้าบลขามเปีย้ 
อ้าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอด็

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 50  เมตร ยาว 65  เมตร
 ลึก 3  เมตร

1,900,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนต้าบลสามคัคี กบั
ต้าบลโพนงาม มนี้้าเพื่อ
อปุโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง

72  ขุดลอกหนองค้าใหญ่ ต้าบล
สามคัคี -เทศบาลต้าบลร่อง
ค้า อ้าเภอร่องค้า

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 25 เมตร  ยาว 1,800 
เมตร ลาดเอียง 11.5 เมตร

1,900,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

73 ขุดลอกหนองหวายปลาเซียม
 บา้นด่านใต้ หมูท่ี่ 6  ต้าบล
เหล่าออ้ย - ทต.ร่องค้า 
อ้าเภอร่องค้า

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

รกวา้ง 200 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึก 1.50 เมตรพิกัด
เร่ิมต้น X 16.243158Y 
103.708642 พิกัดส้ินสุด X 
16.242565 Y 103.708513

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนต้าบลเหล่าออ้ย 
และต้าบลสะอาด มนี้้าเพื่อ
อปุโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง

74 ขุดลอกบ่อดินยมืสาธารณะ
เลียบคลองชลประทาน 8R MC
 บ้านโปโลหมู ่10,13 ต้าบล
กมลาไสย - บ้านสงเปลือย  
หมู7่ ต้าบลธญัญา อ้าเภอกมลา
ไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 
3,400 เมตร ลึก 1.50 เมตร

1,800,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอร่องค้า

อ้าเภอกมลาไสย
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

75 ขุดลอกบ่อดินยมืสาธารณะ
เลียบคลองชลประทาน 7R MC
 บ้านข้าวหลาม หมู ่2,16 
ต้าบลกมลาไสย - บ้านโนนค้อ 
หมูที ่8 ต้าบลธญัญา อ้าเภอ
กมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 
5,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร

1,800,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

76 ขุดลอกคลองน้้าป่า บ้านโปโล 
หมู ่10,13 ต้าบลกมลาไสย-
บ้านลาด หมู ่7,13 เทศบาล
ต้าบลหลักเมือง  อ้าเภอกมลา
ไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
9,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

3,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

77 ขุดลอกหนองอีจ่่อย บ้านสีถาน
 หมุ ่11  ต้าบลดงลิง อ้าเภอ
กมลาไสย - ต้าบลเหล่าอ้อย 
อ้าเภอร่องค้า

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง  6  เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูง 3  เมตร

1,100,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

78 ขุดลอกหนองนกพีด บ้านเสมา
 หมู ่7  ต้าบลหนองแปน 
อ้าเภอกมลาไสย -ต้าบลโนน
ศิลาเลิง อ้าเภอฆ้องชัย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 215.40 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50
 ม. ยาว 215,40 ม. ความลาด
เอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 
67,595.74 ลบ.ม.

3,135,700    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

79 ขุดลอกหนองปราการ บ้านเก่า
น้อย หมู3่  ต้าบลเจ้าท่า -
ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 50  เมตร  ยาว 
800  เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

5,400,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

80 ขุดลอกหนองบึงสิม บ้านท่า
เพลิง หมู.่1,15  ต้าบลเจ้าท่า -
ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง  50  เมตร   ยาว 
370  เมตร  ลึกเฉล่ีย 3  เมตร

2,420,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

81 ขุดลอกหนองหนองบัว บ้านท่า
เพลิง หมู1่,15 ต้าบลเจ้าท่า -
ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง  60  เมตร   ยาว 
 490  เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

4,030,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

82 ขุดลอกล้าห้วยหวา้ตอนบน/
ตอนล่าง หมู ่8 , 12   ต้าบล
หลักเมือง - ต้าบลโพนงาม 
อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 1.00 เมตร  ลึก 1.50 
เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

83 ขุดลอกล้าห้วยดงยาง บ้านเมย
 หมู ่11 ต้าบลดงลิง เชือ่ม 
บ้านดงลิง ต้าบลเจ้าท่า อ้าเภอ
กมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง  20.00  เมตร ยาว 
1,760 เมตร ลึก2  เมตร หรือ
มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 84,000 ลบ.
ม.

1,999,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

84 ขุดลอกคลองน้้าป่าบ้านเมย 
ต้าบลดงลิง – บ้านดงลิง ต้าบล
เจ้าท่า  อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 10 ม. ยาว 2,850 ม. ลึก
 3 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
59,850 ลบ.ม.

1,999,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

85 ขุดลอกกุดหนาวเชือ่มพืน้ทีท่้า
การเกษตรระหวา่งบ้านหัวขวา
 หมู8่,12 ต้าบลหลักเมือง – 
บ้านธนบุรี ต้าบลโพนงาม 
อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง  16.00 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร

650,000       ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

86 ขุดลอกล้าห้วยแล้ง หมู่16 
ต้าบลหลักเมือง - ต้าบลโพน
งาม อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 40 เมตร ยาว 700 เมตร
 ลึก 2 เมตร

    2,858,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

87 ขุดลอกล้าหว้ยสัมโฮง
สาธารณะ บา้นทุ่งตะโกเด่ียว
 หมู ่3 ต้าบลหลักเมอืง - 
ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 20-50 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก 1.00 เมตร

    2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

88 ขุดลอกล้าหว้ยดอนเจ้าปู ่หมู่
7 ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอสหสั
ขันธ-์ต้าบลเนนิยาง อ้าเภอ
ค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง100 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึก 3 เมตร

    2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

89 ขุดลอกแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรจากฝายจระเข้-
หว้ยบง หมู่6  ต้าบลโนน
แหลมทอง อ้าเภอสหสัขันธ์-
ต้าบลหมูมน่ อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 60 เมตร  ยาว 
100 เมตร

    5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

90 กอ่สร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่
1,3,6,8,9,12 ต้าบลโนน
แหลมทอง -ต้าบลนามะเขือ 
อ้าเภอสหสัขันธ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึก1.5 เมตร

    3,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

91 ขุดลอกหนองเขือ่นบ้านกุด
ครอง หมู ่7 ต้าบลดอนจาน 
อ้าเภอดอนจาน  เชือ่ม ต้าบล
เชียงเครือ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
  

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 80.00 เมตร ยาว 120
 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร 
อตัราส่วนลาด 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขดุ 11,659 ลบ.ม.  
พกิดัเร่ิมต้น Lat 16°25'59.25 N ,
 Long 103°39'36.65" E

    1,900,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอสหสัขนัธ์

อ้าเภอดอนจาน
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2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

92 ขุดลอกหนองบักเฒ่า บ้านด่าน
แต้ หมู ่5 ต้าบลดอนจาน 
อ้าเภอดอนจาน เชือ่ม ต้าบล
สะอาดไชยศรี อ้าเภอดอนจาน 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ปริมาตรกักเก็บน้้า  ความจุ  
27,000  ลบ.ม.

850,000       ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

93 ขุดลอกหนองอีเฒ่า บ้านด่าน
แต้ หมู ่5 ต้าบลดอนจาน - 
บ้านหนองพอก ต้าบลสะอาด
ไชยศรี อ้าเภอดอนจาน 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ 130  เมตร ยาว 120 เมตร 
ลึกเฉล่ียน 3.50 เมตร อตัราส่วน
ลาด 1:1 ปริมาตรดินขดุ 56,192 
 ลบ.ม. พกิดัเร่ิมต้น Lat 
16°25'13.36 N , Long 
103°44'25.30" E

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

94 ขุดลอกล้าห้วยไผ่ ตอนล่าง 
บ้านกุดครอง หมู ่4 ต้าบลดอน
จาน อ้าเภอดอนจาน - ต้าบล
เชียงเครือ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 16.00  เมตร ยาว 2,500 
เมตร ลึกเฉล่ียน 3.50 เมตร 
อตัราส่วนลาด 1:1 ปริมาตรดินขดุ
 90,000  ลบ.ม. พกิดัเร่ิมต้น Lat
 16°25'28.73 N , Long 
103°41'16.26" E ส้ินสุด Lat 
16°24'51.08 N , Long 
103°40'8.82" E

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

95 ขุดลอกหนองดินจี ่หมูท่ี ่4,10 
 ต้าบลล้าห้วยหลัว อ้าเภอ
สมเด็จ - ต้าบลสงเปลือย 
อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พืน้ที ่ 10  ไร่ 5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

96 ขุดลอกล้าห้วยพริก บ้านหมูม่น
 หมูท่ี ่2 ต้าบลหมูม่น อ้าเภอ
สมเด็จ ถึง ต้าบลเนินยาง 
อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 10  เมตร ยาว 5,700 เมตร
 ลึก 1.00 เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอสมเดจ็
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

97 ขุดลอกล้าห้วยสังเคียบ หมู ่1,
หมู ่10 ต้าบลหมูม่น - ต้าบล
มหาไชย อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 25 เมตร ยาว 1,480 เมตร 
ลึกจากเดิม 1.50 เมตร

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

98 ขุดลอกหนองป่าอ้อย หมู ่1 
บ้านหนองมะงง  หมู ่4 ต้าบล
ค้าบง อ้าเภอห้วยผ้ึง เชือ่ม 
บ้านหนองแสงน้อย หมู ่4  
ต้าบลผาเสวย อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ลึกเฉล่ีย 2.00  เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
16,000  ลบ.ม.

3,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

99 ขุดลอกล้าห้วยไผ่ บ้านบอนหมู่
 6  ต้าบลล้าห้วยหลัว  อ้าเภอ
สมเด็จ  ติดต่อกับบ้านหนองกุง
  หมู ่13  ต้าบลสมเด็จ  
อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 7.00  เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร ลึกเฉล่ีย
  2  เมตร

1,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

100 ขุดลอกล้าห้วยไผ่ บ้านหนองกุง
 หมู ่13 ต้าบลสมเด็จ-ต้าบลล้า
ห้วยหลัว  อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อย
กวา่ 42,000 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าพิกัด Lat 16.62719 / Log 
103.7300672

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

101 ขุดลอกล้าห้วยพริก หมู ่2 บ้าน
หมูม่น ต้าบลหมูม่น-ต้าบลศรี
สมเด็จ  อ้าเภอสมเด็จ

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 
5,700 เมตร ลึก 1.00 เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 (ขดุลอก) - 241



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

102 ขุดลอกล้าห้วยแล้ง หมู ่1 บ้าน
หมูม่น ต้าบลหมูม่น - ต้าบลศรี
สมเด็จ อ้าเภอสมเด็จ

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 90.00 เมตร  ยาว 
100 เมตร ลึก 1.00 เมตร

1,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

103 ขุดลอกล้าห้วยสะทด ต้าบล
หนองอีบุตร -  ต้าบลค้าบง 
อ้าเภอห้วยผ้ึง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 12.00  เมตร ยาว 5,000  
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00  เมตร พกิดั
จดุเร่ิมต้น N = 16.6319   E=
103.8527 จดุส้ินสุด N = 
16.6058   E = 103.8629

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

104 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยสะทด 
บ้านปลาขาว หมู ่6  ต้าบลค้า
บง อ้าเภอห้วยผ้ึง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้งปากบน 25.00 เมตร กวา้ง
กน้ล่าง 15.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.50 เมตร ยาวรวม 640 เมตร 
ปริมาตรดินขดุลอกไมน่อ้ยกวา่ 
44,800 ลบ.ม.

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนต้าบลค้าบง ต้าบล
หนองอบีตุร มนี้้าเพื่อ
อปุโภค- บริโภคอย่าง
เพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง

105 ขุดลอกล้าห้วยหลัว  ต้าบล
หนองอีบุตร  อ้าเภอห้วยผ้ึง  ถึง
 ต้าบลสงเปลือย  อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 12  เมตร ยาว 5,000  
เมตร ลึกเฉล่ีย 3  เมตร ค่าพกิัด 
16.5660   103.8665  -  16.6083  
  103.8305

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

106 ขุดลอกล้าห้วยมะนาว  บ้าน
ปลาขาว  หมู ่6  ต้าบลค้าบง  
อ้าเภอห้วยผ้ึง  ถึง  ต้าบลนิคม
ห้วยผ้ึง  อ้าเภอห้วยผ้ึง

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 12  เมตร ยาว 
5,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 3  เมตร
 ค่าพิกัด 16.7077   
103.8730-  16.7045  
103.8710 

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอหว้ยผ้ึง

ยทุธ 2.2 (ขดุลอก) - 242



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

107 ขุดลอกล้าพะยงั บ้านไค้นุน่ หมู่
 12  ต้าบลไค้นุน่ อ้าเภอห้วยผ้ึง
 - บ้านมะนาว หมู ่12  ต้าบล
เหล่าใหญ่ อ้าเภอกุฉินารายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 20  เมตร ยาว 
1,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 3  เมตร
 ค่าพิกัด 16.6379   103.9676
 -  16.6353    103.9690

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

108 ขุดลอกล้าห้วยทราย บ้านค่าย
บุรี หมู ่6  ต้าบลไค้นุน่ อ้าเภอ
ห้วยผ้ึง - บ้านพรหมสวา่ง หมู ่
8  ต้าบลภูแล่นช้าง อ้าเภอนาคู

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
2,000  เมตร ลึกเฉล่ีย 3  เมตร 
ค่าพกิดั 16.6412   103.9441 -  
16.6375  103.9614

3,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

109 ขุดลอกล้าห้วยปลาฝา
ตอนกลาง เขตติดต่อระหวา่ง 
บ้านค้าอีหงษ์ ต้าบลนาขาม จด
 ต้าบลสามขา อ้าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 10 เมตร ความลาด
ชนั 1:1.5 ลึก 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พกิดั 16.130638 -
103.562384 ถงึ 
16.283574-103.574433

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

110 ขุดลอกร่องน้้าหนองแก่นทราย
 หมู1่,9,13  ต้าบลจุมจัง - 
ต้าบลกุดหวา้อ้าเภอกุฉินารายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดปากกวา้ง 5.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 600 
เมตร ลึกเฉล่ียจากท้องร่องเดิม
 2.00 เมตร

200,000       ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

111 ขุดลอกวชัพืชหนองโค้ง บ้าน
น้อยเจริญ หมู ่11 ต้าบลจุมจัง-
ต้าบลเหล่าไฮงาม อ้าเภอกุฉิ
นายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 120 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึกเฉล่ียจากท้องร่อง
เดิม 2.50 เมตร

2,754,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

อ้าเภอกุฉนิารายณ์

ยทุธ 2.2 (ขดุลอก) - 243



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

112 ขุดลอกฝายน้้าล้นห้วยจุมจัง หมู่
 10 และซ่อมแซมสันฝาย หมู ่
10 ต้าบลจุมจัง ต้าบลเหล่าไฮ
งาม อ้าเภอกุฉินารายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดสันฝายกวา้ง 0.35 เมตร 
กวา้ง 1.30 เมตร ยาว 64.00 
เมตร

1,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

113 ขุดลอกล้าห้วยแดง ช่วงต้าบล
เหล่าไฮงาม อ้าเภอกุฉินารายณ์
 จังหวดักาฬสินธุ-์ ต้าบลบุง่เลิศ
 อ้าเภอเมยวดี จังหวดัร้อยเอ็ด

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

114 ขุดลอกล้าคลองเชือ่มกับล้า
ห้วยแดง  ต้าบลเหล่าไฮงาม 
ต้าบลกุดหวา้ อ้าเภอกุฉินารายณ์

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

115 ขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย 
ตอนกลาง-ตอนบน หมู ่3 
ต้าบลนาขาม อ้าเภอกุฉิ
นารายณ์ - ต้าบลหนองบัว 
อ้าเภอนามน

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร

2,000,000    ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

116 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยจุมจัง 
เชือ่มระหวา่งต้าบลกุดหวา้ กับ
ต้าบลเหล่าไฮงาม อ้าเภอกุฉิ
นารายณ์

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชน

พืน้ที ่10 ไร่ 4,000,000      ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 (ขดุลอก) - 244



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ขดุลอกแหลง่น้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

117  ขุดลอกหนองสิม หมู่3 
ต้าบลค้าใหญ่ -เทศบาล
ต้าบลหว้ยเม็ก อ้าเภอหว้ยเมก็

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 พืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 53,504
  ตารางเมตรพิกัดละติจูด 16° 
39` 35.18” เหนือ ลองติจุด  
63°11`25.16”  ตะวนัออก
  

1,568,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

118 ขุดลอกหนองวันเดือนหา้ 
บา้นโนนขีค้วง หมู ่3 ต้าบล
โนนสะอาด ต้าบลหวัหนิ 
อ้าเภอหว้ยเม็ก 

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 165.00 เมตร 
ยาว 185.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร ปริมาตรดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 
61,050.00 ลบ.ม  ค่าพกิดั 
321500E ,1831500N

1,900,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

119  ขุดลอกหนองบงึ บา้นหนอง
กงุไทย หมู่ 4,6 ต้าบลโนน
สะอาด - ต้าบลหวัหนิ 
อ้าเภอหว้ยเม็ก

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 95.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.90 เมตร
 กวา้ง 100.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50  เมตร 
ปริมาตรขดุดินไมน่อ้ยกวา่ 
63,050.00 ลบ.เมตร ค่าพกิดั 
321600E ,1826300N

1,900,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้้าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ้านวน 33 โครงการ 70,766,700
ป ี2559  รวมจ้านวน 57 โครงการ 132,102,100
ป ี2560  รวมจ้านวน 33 โครงการ 92,042,850

อ้าเภอหว้ยเมก็
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้างฝายน้้าล้นคู่ พร้อมขุด
ลอกห้วยดินแดงบ้านดอนสนวน
 ต้าบลหลุบ อ้าเภอเมือง - 
ต้าบลโนนศิลาเลิง อ้าเภอฆ้องชัย

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร จ้านวน
 2 แห่ง  ขุดลอกขนาด 15.00 
เมตร ระยะทางยาว 3,000  
เมตร

2,000,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 ก่อสร้างฝายน้้าลาด บ้านแกเปะ
 ม.10 ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอ
เมือง - บ้านกุดกลาง ต้าบล
ดอนจาน อ้าเภอดอนจาน

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

1,000,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

3  ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้า
หนองแสน เทศบาลต้าบลค้า
ก้าว หมู ่9 บ้านหนองหวา้ 
เชือ่ม บ้านหนองไม้ตาย ต้าบล
โคกเครือ - บ้านหนองใหญ่ 
ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอหนอง
กุงศรี

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

 สันฝายกวา้ง 15 เมตร ตัวสัน
ฝายสูง 10 เมตร

754,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

4  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.  
บ้านศรีสวา่ง ต้าบลหนองบัว - 
 บ้านนางาม ต้าบลโคกเครือ 
อ้าเภอหนองกุงศรี

 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ท่อหลอดเหล่ียม Box  
culvert  ขนาด 
2.00x2.00x5.00x3 ช่อง

        400,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

อ้าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ้าเภอหนองกุงศรี
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยค้อ
(ตอนบน)บ้านโพนแพง หมู ่8 
ต้าบลดินจี ่- บ้านโนนค้อ หมูท่ี่
 11  ต้าบลนาทัน อ้าเภอค้าม่วง 

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ความกวา้ง 25.00 เมตร คัน
ฝายน้้าล้นพร้อมฐานกวา้ง 7.00
 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อม 
ผนัง คสล. ฝายสูง 3.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร

1,190,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยร่อง
ก้อน บ้านหนองซองแมว หมู ่9 
 ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สันฝายกวา้ง 15.00 ม.ยาว 
5.00 ม. สูง 5.50 ม. พิกัด N 
16.822   E  103.611 พิกัด N
 16.822  E  103.611

        807,100 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

7 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยร่อง
ก้อน บ้านใหม่ชัยมงคล หมู ่8 
ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สันฝายกวา้ง 15.00 ม.ยาว 
5.00 ม. สูง 5.50 ม. พิกัด N 
16.845      E  103.642

        807,100 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

8 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยค้อ บ้าน
โนนค้อ หมู ่9 ต้าบลนาทัน 
อ้าเภอค้าม่วง เชือ่ม บ้านโพน
แพง ต้าบลดินจี ่อ้าเภอค้าม่วง 

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สันฝายสูง 2 เมตร ยาว 15 
เมตร ค่าพิกัด  N 16.5810  N 
 16.5843  E  103.4046  E  
103.4104                        

1,900,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

9 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยสมอทบ
(แก้งน้อย) บ้านท่านาเลา หมู ่9
 ต้าบลดินจี ่อ้าเภอค้าม่วง 
เชือ่มบ้านนาบอน ต้าบลนา
บอน อ้าเภอค้าม่วง  

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาด ความกวา้ง20.00 เมตร 
คันฝายน้้าล้นพร้อมฐานกวา้ง 
8.00 เมตร สูง 5.00   เมตร 
พร้อม ถนนคสล.ข้ามหน้าฝาย 
3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

1,190,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

อ้าเภอค้ามว่ง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 ซ่อมแซมฝายน้้าล้นห้วย สังกะ
หมู ่6,7 บ้านเก่าเด่ือ ต้าบลทุง่
คลอง เชือ่ม ต้าบลนาทัน 
อ้าเภอค้าม่วง  

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ฝายน้้าล้น จ้านวน 1 แห่ง ค่า
พิกัด  1875845 N , 356045 
E 

2,000,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

11  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยนาฮี
ตอนล่าง บ้านค้อ หมู ่1 ต้าบล
หนองช้าง เชือ่มต่อบ้านค้าอุดม
  ต้าบลค้าสร้างเทีย่ง อ้าเภอ
สามชัย

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  12.00  เมตร สันฝายสูง 
 2.00  เมตร

     1,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนมนี้้าใช้ในการท้า
เกษตรได้อย่างเพียงพอ 
และแกป้ญัหาภยัแล้งเปน็
แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้้า

กองช่าง

12  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วย
ตับเต่าตอนบน บ้านค้อ หมู ่1 
ต้าบลหนองห้าง เชือ่มต่อบ้าน
หนองกุงกลาง ต้าบลส้าราญ 
อ้าเภอสามชัย

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  8.00  เมตร สันฝายสูง  
2.00  เมตร

700,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

13  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วย
ตับเต่าตอนล่าง บ้านจาน หมู ่2
 ต้าบลหนองช้าง เชือ่มต่อบ้าน
ค้าอุดม  ต้าบลค้าสร้างเทีย่ง 
อ้าเภอสามชัย

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  8.00  เมตร สันฝายสูง  
2.00  เมตร

700,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

14  ก่อสร้างฝายชะลอน้้า คสล.ล้า
หวยบง บ้านห้วยยางหมู ่4 
ต้าบลหนองช้าง อ้าเภอสามชัย
 -บ้านหนองสะพัง ต้าบลทุง่
คลอง อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  12.00  เมตร สันฝายสูง 
 2.00  เมตร

1,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

อ้าเภอสามชยั
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15  ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วย
ตับเต่า (หนองแวง) ตอนล่าง 
บ้านหนองแก่นทราย หมู ่5  
ต้าบลหนองช้าง  เชือ่มต่อ บ้าน
โพน  ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  8.00  เมตร สันฝายสูง  
2.00  เมตร

700,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

16  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ล้าห้วย
งูเหล่ือม – ห้วยค้าขีม้ด บ้าน
นาดูน หมู ่6 ต้าบลหนองช้าง 
เชือ่มต่อ ต้าบลส้าราญ อ้าเภอ
สามชัย

 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง  1.50  เมตร สูง  1.50  
เมตร

1,000,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

17  ก่อสร้างฝายชะลอน้้า คสล.ล้า
ห้วยแก่งมดแดง บ้านดงตาว 
หมู ่7  ต้าบลหนองช้าง 
เชือ่มต่อ ต้าบลส้าราญ อ้าเภอ
สามชัย

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง  12.00  เมตร สันฝายสูง 
 2.00  เมตร

1,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

18  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. บ้าน
ท่าสะอาด บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านค้าสร้างเทีย่ง  ต้าบลค้า
สร้างเทีย่ง เชือ่มต้าบลส้าราญ
ใต้  อ้าเภอสามชัย

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร 
2  ช่อง จา้นวน 3  แหง่ แหง่ที ่1
บ้านท่าสะอาด แหง่ที ่2 บ้านโนน
สมบูรณ์ แหง่ที ่3 บ้านค้าสร้างเทีย่ง

300,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

19 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ถนน
สายหลังทีว่า่การอ้าเภอนาคู 
บ้านนาคู หมู ่11 (ทต.นาคู) 
ต้าบลนาคู– บ้านชาด หมู ่13 
(อบต.นาคู) ต้าบลนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 2.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร พิกัดที ่
16.782314,104.043764

1,000,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

อ้าเภอนาคู
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ห้วยจระเข้ 
บ้านนาคู หมู ่9  ต้าบลนาคู
(ทต.นาคู) – บ้านหินลาด หมู ่8
 ต้าบลนาคู (อบต.บ่อแก้ว)  
อ้าเภอนาคู

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3
 เมตร กวา้ง 10 เมตรพิกัดที ่
16.786176,104.012325

1,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

21 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ห้วยจาน 
บ้านบ่อแก้ว หมู ่1,12  - บ้าน
หวา้นพัฒนา หมู ่7   ต้าบลบ่อ
แก้ว –  บ้านม่วงนาดี หมู ่5   
ต้าบลโนนนาจาน อ้าเภอนาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.50  เมตร กวา้ง 
20.00 เมตร จุดเร่ิมต้น 16° 
46.178´ น จุดส้ินสุด 103° 
59.0527´ M.O

2,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก  มเีส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดี
ขึน้

กองช่าง

22 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยน้้าขุน่
 บ้านหวา้นพัฒนา หมู ่7 
ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาคู – 
บ้านม่วงนาดี หมู ่5   ต้าบล
โนนนาจาน อ้าเภอนาคู

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดสันฝายสูง 1.50  เมตร 
ผนังข้างสูง 3  เมตร กวา้ง 13  
 เมตรจุดเร่ิมต้น 16° 46.791´ 
น จุดส้ินสุด 103° 58.030´ M.O

700,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

23 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ถนน
สายผาระแงง บ้านชาด หมู ่13 
 ต้าบลนาคู อ้าเภอนาคู จังหวดั
กาฬสินธุ ์– บ้านโคกกลาง 
ต้าบลจันทร์เพ็ญ อ้าเภอเต่างอย
 จังหวดัสกลนคร  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

สูง 2.00  เมตร กวา้ง 2.00  
เมตร ยาว 6.00  เมตร

1,000,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ้าเภอนามน
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ล้าห้วยโสก
แสง) ต้าบลหนองบัว - ต้าบล
หลักเหล่ียม อ้าเภอนามน

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผนังสูง 3.50  เมตร  กวา้ง 
18.00  เมตร พิกัด ละติจูด 16  ้
 57’  86.8” น ลองติจูด 103  ้
 84’  95.2 ”  ตะวนัออก  

774,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

25 ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ล้าห้วยม่วง
ตอนบน) ต้าบลหนองบัว - 
ต้าบลหลักเหล่ียม อ้าเภอนามน

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผนังสูง 3.50  เมตร กวา้ง 
18.00  เมตร พิกัดละติจูด16  ้
53’  15.6” น ลองติจูด 103  ้ 
86’  0.57 ”  ตะวนัออก  

774,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

26 ก่อสร้างฝายน้้าล้น (ล้าห้วย
หลัวตอนบน) ต้าบลหนองบัว -
 ต้าบลหลักเหล่ียม อ้าเภอนามน

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผนังข้างสูง 3.50  เมตร กวา้ง 
18.00  เมตร  พิกัด ละติจูด  
16  ้ 57’  46.8” น ลองติจูด 
103  ้ 83’  46.7 ”  ตะวนัออก 

774,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

27 ก่อสร้างฝายน้้าลาด บ้านนามน
 หมู ่9 ต้าบลนามน เชือ่มบ้าน
หลักเหล่ียม ต้าบลหลักเหล่ียม 
อ้าเภอนามน

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผนังข้างสูง 3.50  เมตร กวา้ง 
18.00  เมตร  

500,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

28 ก่อสร้างฝายน้้าล้น มข 2527 
หนองเรือสาธารณะ บ้านข้าว
หลามหมู ่1 อบต.กมลาไสย -
บ้านปากน้้า หมู ่14 ทต.กมลา
ไสย อ้าเภอกมลาไสย

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง 12 เมตร สันฝายสูง 2.00
 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

734,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

อ้าเภอกมลาไสย

อ้าเภอสมเดจ็
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

29 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยกุดจาน 
บ้านนาทัน หมูท่ี ่4 ต้าบลหมู
ม่น (ดอนเจ้าปู่)  - ต้าบลศรี
สมเด็จ อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง15.00 เมตร สันฝายสูง 
2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร

900,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

30 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านแซง
บาดาล หมูท่ี ่1 ต้าบลแซง
บาดาล เชือ่ม ต้าบลหมูม่น 
อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กวา้ง15.00 เมตร สันฝายสูง 
2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร

900,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

31 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านหมูม่น 
หมูท่ี ่1 ต้าบลหมูม่น - ต้าบล
แซงบาดาล อ้าเภอสมเด็จ

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดกวา้ง 15  เมตร สูง 2.00 
เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

1,000,000     จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

32 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านหนอง
ไผ่ หมูท่ี ่5 ต้าบลหมูม่น 
อ้าเภอสมเด็จ - ต้าบลโนน
แหลมทอง อ้าเภอสหัสขันธ์

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร

900,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

33 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านดง
แหลม หมูท่ี ่8 ต้าบลหมูม่น 
อ้าเภอสมเด็จ - ต้าบลโนน
แหลมทอง อ้าเภอสหัสขันธ์

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 2  
เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

800,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

34 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ล้า
ห้วยพริก บ้านเม็ก หมู ่3 
ต้าบลหมูม่น อ้าเภอสมเด็จ - 
ต้าบลนาบอน อ้าเภอค้าม่วง

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้้า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ขนาด 1.80×3.00 เมตร  3 ช่อง

800,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้้า
และประชาชนในพื้นที่มนี้้า
ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ยทุธ 2.2(ฝาย) - 252



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ้าเภอเขาวง
35 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล.ข้าม

ห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู ่8 
ต้าบลกุดสิมคุ้มใหม่ กับ บ้าน
ดอนไม้คุ้ม หมู ่1 ต้าบลสง
เปลือย อ้าเภอเขาวง

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กวา้ง 
11.00 เมตร พิกัดเร่ิมต้น N 
16.68303 พิกัดส้ืนสุด E 
104.04438

2,000,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ้าเภอดอนจาน
36 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข.

2527 บ้านโนนกกโพธิ ์หมู ่ 6 
ต้าบลสะอาดไชยศรี อ้าเภอ
ดอนจาน -  เขตเทศบาลต้าบล
ดอนจาน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

 กวา้ง  12.00 เมตร  สันฝายสูง
  2.00 เมตร ผนังข้างสูง  3.50 
 เมตร จุดเร่ิมต้น ละติจูด 16
28 31.41" น. ลองติจูด 103
45 33.20" ตะวนัออก 
จุดส้ินสุด ละติจูด 16 28
34.20" น. ลองติจูด 103 45 
32.53" ตะวนัออก

        804,000 จ้านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

37 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
สายบ้านด่านแต้ หมู ่5 ต้าบล
ดอนจาน อ้าเภอดอนจาน - 
บ้านโพนเฒ่า ต้าบลอัคคะค้า 
จังหวดัร้อยเอ็ด

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาด 1 ช่อง ขนาดช่อง
2.10x2.10 เมตร ยาว 8.00 
เมตร

        515,000 ระยะทางยาว
ของถนนทีไ่ด้
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ้าเภอฆ้องชยั

ยทุธ 2.2(ฝาย) - 253



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ  (ก่อสร้างฝาย ทอ่เหลีย่ม คสล. พนังก้ันน้้า)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

38 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.  บ้าน
โนนชัย หมู ่1 ต้าบลโคกสะอาด
 อ้าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธุ์
 เชือ่ม ต้าบลมะค่า จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

ขนาด กวา้ง 1.8 X1.8  เมตร  
ยาว 12 เมตร ขนาด 2 ช่อง 

2,000,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

อ้าเภอกุฉนิารายณ์
39 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. สาย

นาปลาฝา บ้านห้วยม่วง  
ต้าบลหนองห้าง ถึงต้าบลสง
เปลือย  อ้าเภอเขาวง

 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

จ้านวน 4 ช่อง ขนาด 2.70  
X2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
พิกัด 399747 1828623

500,000        จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร

กองช่าง

40 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. บ้าน
บัวขาว หมู ่1 อบต.บัวขาว 
เชือ่ม เขตเทศบาลเมืองบัวขาว
 อ้าเภอกุฉินารายณ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

จ้านวน 4 ช่อง ขนาด 2.70  
X2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
พิกัด 399747 1828622

777,000 จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

41 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. สาย
นาจีจ้้า  บ้านห้วยม่วง  ต้าบล
หนองห้าง ถึงต้าบลสงเปลือย  
อ้าเภอเขาวง

 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก  และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

จ้านวน 4 ช่อง ขนาด 2.70  
X2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
พิกัด 399747 1828624

500,000        จ้านวนท่อ
เหล่ียม คสล.ที่
ได้กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ้านวน 4 โครงการ 5,500,000
ป ี2559  รวมจ้านวน 18 โครงการ 15,598,200
ป ี2560  รวมจ้านวน 19 โครงการ 19,002,000

ยทุธ 2.2(ฝาย) - 254



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชนบทอยา่งยัง่ยนื
2.3  แนวทางการพัฒนา  บริหารจดัการภารกิจถ่ายโอนใหม้ปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ถนน 
สะพาน เคร่ืองหมายจราจร 
และไฟฟ้าส่องสวา่ง  ใน
เส้นทางทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบจ.กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ถนน 
สะพาน เคร่ืองหมายจราจร 
และไฟฟ้าส่องสวา่ง ถนนถ่าย
โอนในความดูแลของ อบจ.
กาฬสินธุ ์และถนนทีก่่อสร้าง
เอง จ านวน 84  สาย  
(รายละเอียดปรากฎตาม
ภาคผนวก 2)

40,000,000   40,000,000   40,000,000   จ านวนเส้นทางที่
ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง

ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจร
ไปมาทีส่ะดวก, ปลอดภัยและ
รวดเร็วยิง่ขึน้

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 1 โครงการ 40,000,000
ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 40,000,000
ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 40,000,000

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 2.3 (ถนนถา่ยโอน) - 255



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชนบทอยา่งยัง่ยนื
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าสายบ้าน
สามชัย หมู ่4 ต่าบลส่าราญ – 
บ้านค่าอุดม หมู ่12 ต่าบล
ส่าราญใต้ อ่าเภอสามชัย

เพื อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพื อที 
อยูอ่าศัย และพืน้ที ทางการ
เกษตร

ระยะทาง 900   เมตร พิกัด
เริ มต้น16°51'51.93''  N  
103°31'31.88 ''   E พิกัด
ส้ินสุด 16°51' 43 .82 '' N  
103°32' 01 .26''  E

360,000 จ่านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต ่าที ได้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื อที อยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทั วถึง

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าบ้าน
หนองสิม หมู ่2 คุ้มพามีชัย ไป
บ้านหนองแซง หมู ่5-9  ต่าบล
ส่าราญ– บ้านดงตาว หมู่7 
ต่าบลหนองช้าง อ่าเภอสามชัย

เพื อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพื อที 
อยูอ่าศัย และพืน้ที ทางการ
เกษตร

ระยะทางยาว 960  เมตร พิกัด
เริ มต้น 16° 53'26.58''  N  
103°30' 26.39''  E พิกัดส้ินสุด
 16° 53'54 .53 ''  N  103°30' 
47 .38''  E

396,000 จ่านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต ่าที ได้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื อที อยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทั วถึง

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า บ้านค่า
เชียงวนั ต่าบลโนนแหลมทอง -
 บ้านนามะเขือ หมู ่12 ต่าบล
นามะเขือ อ่าเภอสหัสขันธ ์     
  

เพื อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าเพื อที 
อยูอ่าศัย และพืน้ที ทางการ
เกษตร

ยาว 4 กิโลเมตร พิกัดเริ มต้น 
16.689855103.633089    
ส้ินสุด 16.730341   
103.631748

1,000,000 จ่านวนระยะทาง
ของระบบไฟฟ้า
แรงต ่าที ได้ติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื อที อยู่
อาศัยและการเกษตรอยา่งทั วถึง

กองช่าง

4 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
บ้านม่วงกุล หมู ่6 หมู ่13 
ต่าบลบ่อแก้ว - บ้านม่วงนาดี 
หมู ่5 บ้านนาจาม หมู ่8 ต่าบล
โนนนาจาน อ่าเภอนาคู

เพื อให้ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

ขนาดท่อ PVC Ø 20 ยาวเฉลี ย
 2,912 เมตร พร้อมข้อต่องอ 
90 องศา

200,000 ระยะทางยาวของ
ท่อประปา

ประชาชนมีน้่าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชนบทอยา่งยัง่ยนื
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนา และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างวางท่อเมนประปาภูเขา
 บ้านโนนพัฒนา หมู ่11 ต่าบล
บ่อแก้ว - ต่าบลนาคู อ่าเภอนาคู

เพื อให้ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

ท่อเมนประปาภูเขา ท่อ PVC 
ขนาด Ø 1.1/2 นิว้ ยาว 5.40 
กิโลเมตร

200,000 ระยะทางยาวของ
ท่อประปา

ประชาชนมีน้่าอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 2,156,000
ป ี2559  รวมจ านวน 0 โครงการ 0
ป ี2560  รวมจ านวน 0 โครงการ 0
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3.1 แนวทางการพัฒนา   การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพือ่ให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักและเข้าใจในโทษและ
พิษภัยยาเสพติด จัดแกนน าใน
สถานศึกษาในการเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติด

(1) ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท
(2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 
คน ๆ ละ 3,000 บาท(3) 
เจ้าหน้าที ่อปท. 1 คน ๆ ละ
3,000 บาท โดยจัดกิจกรรม
เดือนละคร้ัง (12คร้ัง/ป)ี

219,000 219,000 219,000 จ านวนคร้ังในการ
จัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา

ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักและ
เข้าใจในโทษและพิษภัยยาเสพ
ติด นักเรียนจัดแกนน าใน
สถานศึกษาในการเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติด

กองการศึกษาฯ

2 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน 
ประเภทส ารอง กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวดักาฬสินธุ ์
ที ่1 กองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวดักาฬสินธุ ์
(อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
จังหวดัฯ)

เพือ่จัดต้ังกองก าลังสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนประเภท
ส ารอง ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าทีใ่นพืน้ทีห่มูบ่้าน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวดั

ด าเนินการฝึกอบรมราษฎร
อาสาในพืน้ทีจ่ังหวดักาฬสินธุ ์
จ านวน 40 คน

     1,528,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวดักาฬสินธุ ์มีกอง
ก าลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนประเภทส ารอง 
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีต่าม
พระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ.2497 ในพืน้ที่
หมูบ่้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวดั

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวดักาฬสินธุ์

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
3. ยทุธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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3.1 แนวทางการพัฒนา   การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
3 โครงการอบรมสมชัขาและผู้

ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(อดุหนนุที่ท าการปกครอง
จังหวัดฯ)

เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมูบ่้าน/ชุมชน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ลดปัญหาการแร่ระบาดของยา
เสพติด ไม่ให้ส่งผลต่อความ
เป็นอยูโ่ดยปกติสุขของ
ประชาชน

คณะกรรมกาหมูบ่้าน สมัชชา
ต่อต้านยาเสพติด ผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน ตาสับปะรด อสม.
 กลุ่มเด็กและเยาวชนต่อต้านยา
เสพติด หมูบ่้านละ 15 คน 
จ านวน 1,584 หมูบ่้าน จ านวน
 23,760 คน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของ
 อปท.แห่งละ 1 คน จ านวน 
149 แห่ง รวมจ านวน 23,939 
คน

     4,836,740  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

หมูบ่้านเกิดความเข้มแข็ง และ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลงไม่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยูข่อง
ประชาชน

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวดักาฬสินธุ์

4 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และป้องกันอาชญากรรม
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม ต ารวจภูธรจังหวดั
กาฬสินธุ ์2558 โครงการ
กิจกรรมยอ่ยที ่1 โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรม
ต ารวจภูธรจังหวดักาฬสินธุ ์
ประจ าปี 2558

เพือ่ปฏิบัติการเชิงรุกต่อพืน้ทีท่ี่
มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดหนาแน่น ต่อเนือ่งจากปี 
งบประมาณ 2557  สกัดกัน้ปิด
ข่องโอกาสในการน ายาเสพติด
มาเข้าพักหรือแพร่ระบาดใน
พืน้ที่

ชุดปฏิบัติการในพืน้ทีอ่ าเภอทีม่ี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
สถานีต ารวจละ 2 ชุด จ านวน 
15 สถานีต ารวจ

     3,608,400  จ านวนสถานี
ต ารวจทีป่ฏิบัติการ

สามารถจับกุมผู้จ าหน่ายยา
เสพติดรายส าคัญ ตัดตอน
ขบวนการค้ารายส าคัญ และ
ขยายผลตรวจยดึทรัพยสิ์นอัน
เนือ่งมาจากค้ายาเสพติดให้
หมดไปจากชุมชนทีม่ีการแพร่
ระบาด

ส านักงาน
ต ารวจภูธร

จังหวดักาฬสินธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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3.1 แนวทางการพัฒนา   การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
5 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

และป้องกันอาชญากรรม
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม ต ารวจภูธรจังหวดั
กาฬสินธุ ์2558 โครงการ
กิจกรรมยอ่ยที ่2 โครงการ
สัมมนาป้องกันอาชญากรรม
เตรียมชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน ผูกเส่ียวสมานฉันท์ 
ต ารวจภูธรมจังหวดักาฬสินธุ ์
ประจ าปี 2558

เพือ่ให้ความรู้ประชาชนจังหวดั
กาฬสินธุเ์กีย่วกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเพือ่ให้
ความรู้เกีย่วกับอาชญากรรม
และปัญหาทีจ่ะเกิดจากการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แก่ประชาชนจังหวดักาฬสินธุ์

สถานีต ารวจระดับผู้ก ากับการ
ทุกแห่งในสังกัด รวม 18 สาถนี
 จ านวนผู้เข้าอบรม 84 รุ่น 
จ านวนผู้เข้าอบรมสัมมนารวม 
8,400 คน

     6,350,000  จ านวนผู้เข้า
อบรมสัมนา

ประชาชนจังหวดักาฬสินธุม์ี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาชนจังหวดักาฬสินธุม์ี
ความรู้เกีย่วกับอาชญากรรม 
และปัญหาทีจ่ะเกิดจากการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส านักงาน
ต ารวจภูธร

จังหวดักาฬสินธุ์

6 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และป้องกันอาชญากรรม
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม ต ารวจภูธรจังหวดั
กาฬสินธุ ์2560 โครงการ
กิจกรรมยอ่ยที ่3 วนัต่อต้านยา
เสพติดโลกจังหวดักาฬสินธุ ์
ประจ าปี 2558

เพือ่น าผลการปฏิบัติการตาม
โครงการ "ปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมต ารวจภูธร
จังหวดักาฬสินธุ ์ปี 2558" มา
แถลงแก่สาธารณะชน สร้าง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ข้าราชการ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
และมวลชน ร่วมกิจกรรม 
1,200 คน

        131,100  จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม

สามารถจับกุมผู้จ าหน่ายยา
เสพติดรายส าคัญ ตัดตอน
ขบวนการค้ารายส าคัญ และ
ขยายผลตรวจยดึทรัพยสิ์นอัน
เนือ่งมาจากค้ายาเสพติดให้
หมดไปจากชุมชนทีม่ีการแพร่
ระบาด

ส านักงาน
ต ารวจภูธร

จังหวดักาฬสินธุ์

ป ี2558  รวมจ านวน 6 โครงการ 16,673,240
ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 219,000
ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 219,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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3.2 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนโรงเรียนสขีาวเยาวชนสดใส
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความ

เข้าใจเพือ่ให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ความรู้แก่เยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนในจังหวดักาฬสินธุ ์
จ านวน 5,000 คน

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  เยาวชนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ

เยาวชนมีความรู้เข้าใจพิษภัยยา
เสพติด

สพฐ.กส.

2 โครงการโรงเรียนผู้น าชุมชน เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพืน้ทีใ่ห้มีระดับความ
รุนแรงลดลง

ผู้น าชุมชน ผู้น าหมูบ่้าน ในเขต
อ าเภอนามน จังหวดักาฬสินธุ ์
 จ านวน 140 คน

        285,000         285,000         285,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้น ามีอุดมการณ์และจิต
วญิญาณในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

ทต.นามน และ
ส านักงานป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติดภาค 4 
จังหวัดขอนแก่น

3 ส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย เพื่อสุขภาพใน
สถานศึกษาภายในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ใน
จังหวดัได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์โดยการออกก าลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด

สถานศึกษาภายในพืน้ทีจ่ังหวดั
กาฬสินธุ ์18 อ าเภอ

  20,000,000  จ านวน
สถานศึกษาทีไ่ด้
ด าเนินโครงการ

เด็กเยาวชน ในจังหวดัได้ใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์โดย
การออกก าลังกาย ห่างไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย
 (อุดหนุน สพม.เขต 24)

เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวโรกาส
พระชนมาย ุ88 พรรษา เพือ่
สร้างเสริมความสัมพันธภาพ
อันดีระหวา่งโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วทิยาลัยทัว่ประเทศ

จัดแข่งขันกิจกรรมกีฬา กรีฑา
ของกลุ่มโรงเรียน รวม 13 
ประเภท ด้านดนตรีและศิลปะ 
3 รายการ เป็นเวลา 6 วนั มีครู
 บุคลากร และนักเรียนร่วม
โครงการจ านวน 9 โรงเรียน 
รวม 1,800 คน

     3,000,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

นักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวทิยาลัย มี
มาตรฐานการกีฬา ดนตรีและ
ศิลปะสูงขึน้

กองการศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 4 โครงการ 24,285,000
ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 1,285,000
ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 1,285,000

3. ยทุธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 3.1-2 - 261



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพทกุระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวัย

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ค่าพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
 อบรม สัมมนาของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครู/บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์จ านวน 
800 คน

2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาทีไ่ด้รับการ
พัฒนา

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษาฯ

2 ค่ารับรองการจัดประชุม คณะ
อนุ ก จังหวดัถ่ายโอนครู

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
 คณะอนุ ก จังหวดัถ่ายโอนครู

คณะกรรมการ จ านวน  20 คน 40,000 40,000 40,000 จ านวน
คณะกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม

คณะอนุ ก จังหวดัถ่ายโอนครู 
ได้รับการรับรองและการ
บริการอยา่งมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ์

โรงเรียน 12 โรงเรียนแ (ร.ร.ละ
 100,000.-บาท)

1,200,000 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุไ์มีประสิทธภิาพใน
การบริการ

กองการศึกษาฯ

4 ค่าประเมินวทิยฐานะ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการด าเนินการสรร
หาพนักงานจ้างและใช้จ่ายใน
การประเมินเล่ือนวทิยะฐานะ
ระดับช านาญการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด อบจ.
กาฬสินธุ์

คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการด าเนินการสรร
หาพนักงานจ้างและใช้จ่ายใน
การประเมินเล่ือนวทิยะฐานะ
ระดับช านาญการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด อบจ.
กาฬสินธุ ์จ านวน 50 คน

80,000 80,000 80,000 จ านวนครูทีเ่ข้ารับ
การประเมิน

1.ครูได้มีวทิยฐานะทีสู่งขึน้ 2. 
ครูได้รับการพัฒนาวชิาชีพครู

กองการศึกษาฯ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.1 - 262



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพทกุระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวัย

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ์

โรงเรียน 12 โรงเรียนแ (ร.ร.ละ
 50,000.-บาท)

600,000        จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดักาฬสินธุไ์มี
ประสิทธภิาพในการบริการ

กองการศึกษาฯ

6 โครงการลูกเสือท้องถิน่แห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวชิาการลูกเสือของนักเรียน
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ก ากับ
ลูกเสือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือท้องถิน่แห่งชาติ จ านวน
 120 คน

150,000  จ านวน ลูกเสือ 
เนตรนารี และผู้
ก ากับลูกเสือ ทีไ่ด้
เข้าร่วมโครงการ

ลูกเสือ และเนตรนารีใน
โรงเรียนสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์ได้รับการ
พัฒนาวชิาการลูกเสืออยา่ง
ต่อเนือ่ง

กองการศึกษา

7 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของ
โรงเรียนในสังกัด และพืน้ที่
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี

 1. ทุนการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
 จ านวน 12  โรงเรียน ๆ ละ 2
 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท(รุ่นที่8
 )   2. ทุนการศึกษา (ต่อเนือ่ง)
 ส าหรับนักเรียนในสังกัด อบจ.
กาฬสินธุท์ีก่ าลังศึกษาต่อ ป.ตรี 
(รุ่นที ่2-7 )

5,768,000 5,768,000 5,768,000 จ านวนนักเรียนที่
ได้รับทุนการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาทีเ่รียนดีแต่
ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี

กองการศึกษาฯ
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4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพทกุระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวัย

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

8  โครงการนิเทศติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร
 การเรียนการสอน

 1. เพือ่พัฒนาครู-ผู้บริหารให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
สถานศึกษา 2. เพือ่พัฒนา ครู-
ผู้บริหาร ให้มีความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ 3. เพือ่พัฒนา
ครู-ผู้บริหาร ให้มีความรู้ในการ
วดัประเมินผลผลทางการศึกษา
4. เพือ่พัฒนาผลลัพธท์างการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึน้

 1.ครู-ผู้บริหาร จ านวน 400 
คนได้รับการพัฒนา ด้าน
หลักสูตร กระบวนการเรียน 
การสอน การวดัผลประเมินผล
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน (O-Net) สูงขึน้ 

500,000  1.ครู-ผู้บริหาร 
ร้อยละ 80 ได้รับ
การพฒันาเกีย่วกบั
หลักสูตรการศึกษา 
การจดัการเรียนรู้ 
และการวดัผล
ประเมนิผล
2.นกัเรียนร้อยละ 
80 มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้

 1.ครู-ผู้บริหาร มีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับหลักสูตร 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้
2.ครู-ผู้บริหารมีความรู้ใน
กระบวนการวดัผล ประเมินผล
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึน้

กองการศึกษา

9  โครงการส่งเสริมงานวจิัยและ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
ของครู – ผู้บริหารสู่ผู้เรียน

 1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาครูให้
สามารถท างานวจิัยในชัน้เรียน 
2. เพือ่แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการการจัดการเรียนการ
สอนของครู 3. เพือ่ส่งเสริม
การน าเสนอผลงานวจิัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 4. เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนครูไห้
มีศักยภาพสูงขึน้

 1. ครูสามารถท างานวจิัยในชัน้
เรียนได้
2. ครูสามารถพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้
กระบวนการวจิัยในชัน้เรียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึน้

250,000  ครูร้อยละ 80 
สามารถท างานวจิัย
เพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนของ
คนได้

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ได้รับการพัฒนาโดยใช้การวจิัย
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
3. นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาในด้านการเรียนโดย
กระบวนการวจิัย

กองการศึกษา

10  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทีม่ี
ความเป็นเลิศทางวชิาการ

 1.เพือ่พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึน้ 2.เพือ่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีวสัิยทัศน์ในการ
พัฒนาตนเองให้มากยิง่ขึน้

 1.นักเรียนทัง้ ม.ต้นและ ม.
ปลายมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ดีขึน้ 2. นักเรียนได้เรียนรู้
สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิง
แวดล้อมจากสังคมภายนอก
โดยการศึกษาดูงาน

1,500,000  นักเรียนทัง้ ม.ต้น
และ ม.ปลายประ
มาน 7,000 มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนดีขึน้

 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนดีขึน้
2.นักเรียนได้ศึกษาดูงาน

กองการศึกษา

ยทุธ 4.1 - 264



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพทกุระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวัย

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

11  โครงการร่วมมือทางวชิาการ
ของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

 1.เพือ่เตรียม นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน 2.เพือ่สร้าง
ความร่วมมือระหวา่งเยาวชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 3.เพือ่
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

 1.เตรียมความพร้อมนักเรียน 
ครูบุคลากรทางการศึกษาของ 
ร.ร.ในสังกัด อบจ.กส.ให้มี
ความพร้อมในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน 2.จัดประชุม
เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

800,000  นกัเรียนแกนน า
จ านวน 240 คน
ได้รับการพฒันา
ด้านภาษา ประเพณี
 วฒันธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

 1.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านภาษา อาเซียน-
ภาษาอังกฤษ 2.นักเรียนมี
ความสัมพันธอ์ันดีกับกลุ่ม
เยาวชนอาเซียน

กองการศึกษา

12 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

เพือ่พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้และการพัฒนา
การศึกษาตลอดชีพ

จัดสรรให้ 2 ระดับ คือ 1)
ระดับสถานศึกษา สถานศึกษา
ละ 5,000 บาท  2)ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อปท.ละ 50,000 บาท

100,000 จ านวนโรงเรียนและ
อปท.ทีไ่ด้รับการ
จดัสรร

ได้ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และโรงเรียนในสังกัดที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

กองการศึกษา

ป ี2558  รวมจ านวน 12 โครงการ 13,388,000
ป ี2559  รวมจ านวน 4 โครงการ 8,288,000
ป ี2560  รวมจ านวน 4 โครงการ 8,288,000

ยทุธ 4.1 - 265



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 โครงการส้วมปลอดภยัใน

โรงเรียน
เพือ่จัดท าและปรับปรุงส้วม
ภายในโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ ์ให้มีความปลอดภัย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์12
 โรงเรียน

        500,000         500,000         500,000  จ านวนโรงเรียน
ในสังกัดทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ส้วมภายในโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ ์มีความปลอดภัย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาหอ้งปฏบิติัการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อกา้วสู่
มาตรฐานสากล

เพือ่ให้สถานศึกษาได้มี
นวตักรรมใหม่ๆ มาช่วยเร่ือง
การเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยใีห้กับบุคลากรทาง
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์12
 โรงเรียนๆ ละ 1,000,000  
บาท

12,000,000 12,000,000 12,000,000  จ านวนโรงเรียน
ในสังกัดทีจ่ัดต้ัง
ศูนยพ์ัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์

สถานศึกษามนีวัตกรรมใหม่ๆ
 มาช่วยพัฒนาการเรียนการ
สอนที่สะดวกและทันสมยั 
และพัฒนาบคุลากรทาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

กองการศึกษา

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และส่ือสารเรียนรู้เพื่อกา้วสู่
มาตรฐานสากล

เพือ่พัฒนางานสารสนเทศให้
สามารถเชือ่มโยงข้อมูลกันได้
อยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์12
 โรงเรียนๆ ละ 2,000,000  
บาท

24,000,000 24,000,000 24,000,000  จ านวนโรงเรียน
ในสังกัดทีจ่ัดต้ัง
ห้องศูนยร์ะบบ
สารสนเทศ

สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ
ทีม่ีเอกภาพ มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สะดวก และทัน
ต่อการใช้งาน ลดขัน้ตอนการ
ท างาน ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและผู้ปกครองได้

กองการศึกษา

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 4.2 - 266



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการปรับปรุงหอ้งสมดุ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
(E-Library for World-
Class Standard 
Development Project)

เพือ่สร้างและวางระบบ
เครือข่ายเทคโนโลย ีพัฒนา
การศึกษา ห้องเรียนและ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์12
 โรงเรียนๆ ละ 2,000,000  
บาท

24,000,000 24,000,000 24,000,000  จ านวนโรงเรียน
ในสังกัดทีจ่ัดต้ัง
ห้องศูนยร์ะบบ
สารสนเทศ

นกัเรียนมโีอกาสได้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง
มคุีณภาพ หอ้งสมดุได้รับ
การยกระดับเปน็แหล่ง
เรียนรู้ยุคใหมท่ี่ช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้

กองการศึกษา

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการ
เชือ่มต่อระบบอนิเตอร์เนต็

เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษาในการเชือ่มต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 
โรงเรียน (โรงเรียนละ 16,800 
บาท)

       201,600  ร้อยละของ
นักเรียน/ครูทีใ่ช้
อินเตอร์เน็ต

นกัเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ระบบ
อนิเตอร์เนต็อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนให้มีสภาพทีดี่ขึน้

จัดสรรให้โรงเรียน  ๆละ 
200,000 บาท 12 โรงเรียน

2,400,000    จ านวนโรงเรียนที่
ได้ซ่อมแซมอาคาร

โรงเรียนมอีาคารเรียนที่มี
สภาพที่ดีขึน้

กองการศึกษา

7 รับ-ส่งนกัเรียน เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
นักเรียน ตลอดจน เกิดความ
เป็นระเบียบและปลอดภัยใน
การเดินทางมาโรงเรียน

นักเรียนจ านวน  90  คน เช่า
เหมารถจ านวน  2  คัน

150,000       150,000       150,000        มีรถรับ-ส่ง
นักเรียน  จ านวน 
2 คัน  นักเรียนมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ 80

นกัเรียนได้รับความอ านวย
สะดวกในการมาโรงเรียน 
ตลอดจนลดภาระค่าใช่จ่าย
ผู้ปกครอง

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

8 จัดสรรหาวิทยากร เพือ่จัดวทิยากรช่วยสอน
ทดแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีอัตราวา่ง

จ้างครูจ านวน 2 อัตรา 130,000       130,000       130,000        จ านวนครู
ทดแทนอัตราวา่ง

นกัเรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยครูผู้โดย
กจิกรรมการเรียนการสอน
ครบผู้ครูผู้สอนครบทุกกลุ่ม
สาระฯ

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

ยทุธ 4.2 - 267



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 การพัฒนาครู และบคุลากร
ทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าทีข่องผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธภิาพ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือก
วทิยาคม จ านวน  20 คน

100,000       100,000       100,000        จ านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคีวามรู้
ความสามารถ และทักษะใน
การปฏบิติังานสูงขึน้

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

10 การพัฒนานกัเรียนตาม
ศักยภาพใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 1 กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เพือ่พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าทีข่องผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธภิาพ

นักเรียนโรงเรียนนาเชือก
วทิยาคม จ านวน 100 คน

900,000       900,000        จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนา

นกัเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ 1 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

11 การปรับปรุงหอ้งส านกังาน เพือ่ปรับปรุงห้องส านักงานให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
เป็นสัดส่วน และสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน

ห้องส านักงานโรงเรียนนาเชือก
วทิยาคม จ านวน 1 ห้อง

200,000        จ านวนห้องที่
ได้รับการปรับปรุง

บคุลากรมหีอ้งส านกังานที่มี
ความสะดวกในการ
ปฏบิติังาน  และอ านวย
ความสะดวกแกผู้่มาติดต่อ 
ประสานงาน

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

12 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน
 4 ชัน้

เพือ่ได้อาคารเรียน 4 ชัน้ เพือ่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

อาคารเรียน 4 ชัน้ ตามแบบ
กรมฯ จ านวน 1 หลัง

10,000,000  อาคารเรียน 4 ชัน้
 ทีไ่ด้ก่อสร้าง

ได้อาคารเรียน 4 ชัน้ เพื่อใช้
ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

13 สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกิจกรรมทัว่ไป 
และบริการชุมชน

อาคาร (หอประชุม)
อเนกประสงค์  จ านวน  1  
หลัง  พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ประกอบ

  12,000,000  อาคารหอประชุม
 พร้อมอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์

ท าใหโ้รงเรียนมสีถานที่ที่ท า
ใหก้ารจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพ และ
สามารถบริการชุมชนได้

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม
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4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

14 สานฝันเทคโนโลยีสู่ชุมชน ชุมชนบ้านนาแกหมู ่6 และ
เรียนรู้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบเครือข่ายเน็ทเวร์ิค

ชุมชนบ้านนาแกหมู ่6 และ หมู่
 14 สามารถรับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ร้อย
ละ 80 ของหลังคาเรือน

150,000 150,000  จ านวนร้อยละ
ของชุมชนทีไ่ด้ใช้
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย

ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้และรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ
อินเตอร์ ผ่านทางระบบอินเตอร์
 สร้างสัมพันธภาพของโรงเรียน
กับชุมชนให้ดี

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

15 กอ่สร้างร้ัวมาตรฐาน
ด้านหนา้โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
รักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสิ์นของโรงเรียนเพือ่ความ
เป็นระเบียบและสวยงามเป็น
สัดส่วนและปลอดภัยของ
โรงเรียน

ร้ัวขนาดสูง 1.5 เมตร ยาว 200
 เมตร

500,000  ระยะทางยาวของ
ร้ัวทีไ่ด้ก่อสร้าง

อาณาบริเวณเปน็สัดส่วน
และสวยงาม

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

16 พัฒนาหอ้งเรียนสมบรูณ์แบบ เพือ่ปรับปรุงห้องเรียนให้
เอือ้อ านวยต่อการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียนได้
มาตรฐานและทันสมัย

ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีห้องเรียนทีพ่ร้อมและ
ทันสมัยต่อการเรียนการสอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ
 80

500,000 500,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ีความ
พึงพอใจ

นกัเรียน  ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มหีอ้งเรียนที่
พร้อม สะดวก และทันสมยั
ต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

17 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ
วิทยาศาสตร์

เพือ่ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางวทิยาศาตร์ทันสมัย และ
พร้อมใช้งาน

ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์
จ านวน 1  ห้อง พร้อมครุภัณฑ์
 และส่ืออุปกรณ์การเรียนการ
สอนทีม่ีประสิทธภิาพ

       600,000  จ านวน
ห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์ที่
ได้รับการปรับปรุง

นกัเรียนมคีวามรู้ 
ความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาตร์

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

18 กอ่สร้างหอ้งน้ า เพือ่ให้บริการห้องน้ าส าหรับครู
และผู้มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับครูและ
ผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 2 
ห้อง

       200,000  จ านวนห้องน้ าที่
ได้ก่อสร้าง

ครูและผู้มาติดต่อราชการได้
ใช้หอ้งน่ าที่สะอาดและ
เพียงพอในการบริการ

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพือ่ปรับปรุงสนามฟุตบอล
โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

สนามฟุตบอล 1 สนาม 
นักเรียนและชุมชนมีความพึง
พอใจร้อยละ80

300,000  ร้อยละของ
นักเรียนและ
ชุมชนทีม่ีความพึง
พอใจ

นกัเรียนได้ใช้สนามฟุตบอลที่
ได้มาตรฐาน ชุมชนได้รับ
บริการและเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

20 ปรับปรุงระบบประปา และ
น้ าด่ืมในโรงเรียน

เพือ่ปรับปรุงระบบประปาและ
ให้บริการน้ าด่ืมทีถู่กสุขอนามัย
 ปลอดภัยแก่นักเรียนและ
บุคลากรและเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง

 จ านวนถังเก็บน้ า จ านวน 1 ถุง
 และเคร่ืองท าน้ าเยน็ จ านวน 2
 เคร่ือง

200,000  จ านวนถังเก็บน้ า
และเคร่ืองท าน้ า
เยน็

นกัเรียนและบคุลากรได้
อปุโภคบริโภคน้ าด่ืมที่ถูก
สุขอนามยั

โรงเรียนนา
เชือกวทิยาคม

21 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ทีท่ันสมัยครบทัง้ 8 กลุ่มสาระ

โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน
ทีท่ันสมัยครบ 8 กลุ่มสาระ

800,000  จ านวนส่ือการ
เรียนการสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระ

1. นกัเรียนมคีวาม
กระตือรือร้นในการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

22 หอ้งเรียน GP (genius 
Program)

1. เพือ่พัฒนาและส่งเสริม
อัจฉริยภาพของนักเรียนด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึน้

1. มีห้องเรียน GP ระดับม.1
และ ม.4 ระดับละ 1 ห้อง 2. 
จ้างครูทีเ่ชีย่วชาญด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สาขาละ 1 คน

2,000,000   ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
อัจฉริยภาพใน
ด้านทีก่ าหนด, 
ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ผลสัมฤทธิสู์งขึน้

1. นกัเรียนได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมอจัฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงขึน้

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

23 กอ่สร้างหลังคาทางเดินเชือ่ม
อาคาร

เพือ่ครอบทางเดินเชือ่มอาคาร
ส าหรับกันแดดและฝน 4 หลัง

จัดท าโครงหลังคาครอบ
ทางเดินระยะทาง 80  เมตร สูง
 2.50 เมตร กวา้ง 2 เมตร

400,000  จ านวนหลังคา
ครอบทางเดิน, 
ความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน

นกัเรียนและครูโรงเรียน
ล าปาววิทยาคมได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรภายในโรงเรียน

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 ปรับปรุงหอประชุม เพือ่ต่อเติมหลังคาและพืน้ล่าง
เพือ่รองรับการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนทีม่ีนักเรียนเพิม่ขึน้ใน
โอกาสต่อไป

จัดท าโครงหลังคาสรรไท
บริเวณด้านข้างหอประชุม 
ขนาดยาวเท่าหอประชุม กวา้ง 
10 เมตร สูง 4 เมตร

1,000,000  หลังคาสรรไทที่
ได้ก่อสร้าง

นกัเรียนและครูโรงเรียน
ล าปาววิทยาคมได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้
สถานที่จัดกจิกรรม

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

25 กอ่สร้างเสาธง จัดท าเสาธงและบริเวณ
ประกอบเพือ่ให้มีความสง่างาม
และเหมาะสมกับการประกอบ
กิจกรรมหน้าเสาธง

 - เสาธง 1 เสา สูง 10  เมตร
 - ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 8" 
และบริเวณประกอบรอบเสาธง

100,000  จ านวนเสาธงทีไ่ด้
ก่อสร้าง

โรงเรียนล าปาววิทยาคมมี
สถานที่ประกอบกจิกรรม
หนา้เสาธงที่สง่างามและมี
ความเหมาะสม

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

26 กอ่สร้างสนามกฬีา
เอนกประสงค์

ก่อสร้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์ 1 แห่ง

สนามกีฬาเอนกประสงค์ 1 หลัง
 ทีม่ีโดม มีร้ัวรอบ และมี Sport
 light ทัว่ถึง

2,000,000  จ านวนสนามกีฬา
เอนกประสงค์ทีไ่ด้
ก่อสร้าง

โรงเรียนมคีวามพร้อมในการ
ใหบ้ริการสถานที่ฝึกซ้อม
กฬีาแกน่กัเรียน เยาวชน
และชุมชนใกล้เคียง

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

27 กอ่สร้างถนนภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ
จราจรในโรงเรียนและเพือ่
รักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ

ถนนคอนกรีต/ลาดยางรอบร้ัว
ภายในโรงเรียน ความยาว 2 
กม. กวา้ง 3 ม.

2,000,000  ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

บคุลากร นกัเรียนและผู้มา
ติดต่อราชการได้รับความ
สะดวก สบายในการสัญจร

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

28 พัฒนาระบบน้ าด่ืม เพือ่ให้บริการน้ าด่ืมทีถู่ก
สุขอนามัย ปลอดภัยแก่
นักเรียนและบุคลากรและเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายกับ
ผู้ปกครอง

ทีก่รองน้ าด่ืมและท าน้ าเยน็ 
จ านวน 4 ที ่ทีล่ะ 6 ก๊อก

200,000 50,000  จ านวนทีก่รองน้ า
ด่ืมและท าน้ าเยน็
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

นกัเรียนและบคุลากรได้
บริโภคน้ าด่ืมที่ถูกสุขอนามยั

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

29 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และ
ขยายผลพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

1. มีแหล่งเรียนรู้พระราช
กรณียกิจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้บริการนักเรียนและชุมชน

มีศูนยก์ารเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 
ศูนย์

1,000,000   จ านวนศูนยก์าร
เรียนรู้ฯ 1 ศูนย์

นกัเรียนและชุมชนมคีวามรู้
ความเข้าใจและสามารถน า
หลักการปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปปรับใช้ในการ
ด าเนนิชีวิตประจ าวันได้

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

30 ธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียน

เพือ่สร้างความตระหนักให้กับ
นักเรียนปรับพฤติกรรมการทิง้
ขยะ,สร้างมูลค่าในขยะและลด
มลพิษจากขยะ

ธนาคารขยะ 1 แห่ง , ทีเ่ก็บ
ขยะรีไซเคิล 1 ชุด , ถังขยะ
แยกประเภท 6 ชุด

200,000 50,000  จ านวนธนาคาร
ขยะ,ทีเ่ก็บขยะ
และถังขยะตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนด

โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่
สะอาด สวยงามและนกั
เรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่
คุ้มค่าและมปีระโยชน์

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

31 จัดท าร้าน O-SOP
(One School One 
Product)

เพือ่ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
ของโรงเรียนแก่ชุมชน เพือ่ฝึก
ทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน

 - สถานที ่อาคาร ขนาด 8x6 ม.
 - มีหน้าร้าน ประตู หน้าต่าง 
และชัน้วางสินค้า

1,000,000  จ านวนอาคาร
ร้านฯ ตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด

นกัเรียนได้ฝึกทักษะด้าน
อาชีพและสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปเปน็พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพได้

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

32 มุง่สู่ความเปน็เลิศด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กฬีา
และอาชีพ

เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านวชิาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ

นักเรียนโรงเรียนล าปาว
วทิยาคม จ านวน 348 คน

750,000  จ านวนของ
ผู้เรียนทีไ่ด้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในด้านทีก่ าหนด

ตามอจัฉริยภาพของแต่ละ
บคุคลนกัเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

33 สร้างอาชีพสู่ชุมชน
(สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จาก
ใบตองกล้วย)

เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากใบตอง เพือ่ให้
นักเรียนมีทักษะในการน า
ใบตองมาออกแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้อยา่งหลากหลาย

นักเรียนทีส่นใจ 
จ านวน 50 คน

200,000  จ านวนนักเรียนที่
มีทักษะและ
สามารถออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากใบตองได้
อยา่งหลากหลาย

นกัเรียนสามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จาก
ใบตองได้อย่างนอ้ย 5 ชนดิ

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

34 จัดการเรียนรู้สู่ชุมชนตาม
โครงการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูปิญัญา
ท้องถิน่

 เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด
 อนุรักษ์ ศิลปะ วฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน่ เพือ่
ปลูกจิตส านึก รัก หวงแหนใน
ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เพือ่ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

 - มีห้องเรียนทีเ่อือ้ต่อ
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งพอเพียง 
 - มีวงดนตรีพืน้บ้านและ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่

300,000  จ านวนห้องเรียน 
และวงดนตรี
พืน้บ้านทีไ่ด้
ด าเนินการ

นกัเรียนมจีิตส านกึ รัก หวง
แหน ในศิลปะ วัฒนธรรม
และภมูปิญัญาท้องถิน่ 
ชุมชนมส่ีวนร่วมในการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้

โรงเรียน
ล าปาววทิยาคม

35 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตรอบ
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

เพือ่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน  สร้างบรรยากาศให้มี
ความเป็นระเบียบและน่าอยู่

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตรอบ
โรงเรียน ความยาว  81 เมตร  
สูง  2.45 เมตร

310,000  ระยะทางยาวของ
ร้ัวทีไ่ด้ก่อสร้าง

โรงเรียนมภีมูทิัศนส์วยงาม 
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยและมี
บรรยากาศที่เอือ้อ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

36 พัฒนาระบบ  Internet  
เพื่อการศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบ  Internet ใน
โรงเรียนให้มีความรวดเร็ว ทัน
ต่อการใช้บริการของคณะครู
และนักเรียน

ระบบ Internet  แบบ Wi - Fi 
 Power ระบบ Internet  มี
ความเร็วเพิม่ขึน้เป็น 50 
Mbps/5Mbps

124,420        124,420        124,420  ความเร็วของ
ระบบอินเทอร์เน็ต
ทีเ่พิม่ขึน้

มรีะบบ  Internet  ที่มคีวาม
รวดเร็ว ทันต่อการใช้บริการ
ของคณะครูและนกัเรียน

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

37 โครงการปรับปรุง (ปู
กระเบือ้ง) อาคาร  ก , ข

เพือ่ให้โรงเรียน มีสภาพอาคาร 
 ทีเ่อือ้ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

 อาคาร  ก , ข จ านวน 2 หลัง        100,000  จ านวนอาคารที่
ได้ปูกระเบือ้ง

โรงเรียนมสีภาพอาคาร  ที่
เอือ้ต่อการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนและชุมชนได้
เหน็การพัฒนา

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

38 โครงการโรงเรียนในฝัน เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ

ปรับปรุงและติดต้ังเคร่ืองเสียง
ห้องประชุม ครบชุด   เคร่ือง
เสียง จ านวน  1 ชุด และ
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  4 
ตัว

       100,000  จ านวนเคร่ือง
เสียงและ
เคร่ืองปรับอากาศ
ทีไ่ด้รับ

โรงเรียนมหีอ้งประชุมที่มี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
มบีรรยากาศที่เอือ้ต่อการจัด
กจิกรรมนกัเรียน และ
บริการชุมชน

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม
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4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

39 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร เพือ่ให้โรงเรียน มีตู้เก็บเอกสาร
 วสัดุ  อุปกรณ์

 ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 10 หลัง        100,000  จ านวนตู้เอกสารที่
ได้รับ

โรงเรียนมกีารจัดเกบ็ข้อมลู
สารสนเทศ อย่างเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย ท าใหง่้าย
ส าหรับการค้นหาเอกสาร

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

40 โครงการปรับปรุง (ทาสี) 
อาคาร  ค

เพือ่ให้โรงเรียน มีสภาพอาคาร 
 ทีเ่อือ้ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

 ทาสีอาคาร ค  จ านวน 1 หลัง 65,580 100,000 100,000  จ านวนอาคารที่
ทาสี

โรงเรียนมสีภาพอาคาร  ที่
เอือ้ต่อการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนและชุมชนได้
เหน็การพัฒนา

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

41 กอ่สร้างอาคาร(หอประชุม)
อเนกประสงค์

เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกิจกรรมทัว่ไป 
และบริการชุมชน

อาคาร (หอประชุม)
อเนกประสงค์  จ านวน  1  
หลัง  พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ประกอบ

  12,000,000  จ านวนอาคาร 
(หอประชุม)
อเนกประสงค์ ที่
ได้ก่อสร้าง

ท าใหโ้รงเรียนมสีถานที่ที่ท า
ใหก้ารจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพ และ
สามารถบริการชุมชนได้

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

42 หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะในกลุ่มสาระวชิา
วทิยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชีววทิยา, ฟิสิกส์,
 เคมี จ านวน 3  ห้อง พร้อม
ครุภัณฑ์ และส่ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนทีม่ีประสิทธภิาพ

       752,000  จ านวน
ห้องปฏิบัติการ
ชีววทิยาพร้อม
ครุภัณฑ์ทีไ่ด้
ด าเนินการ

นกัเรียนมคีวามรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ด้านชีววิทยา ,ฟิสิกส์ ,เคมี

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม

43 กอ่สร้างโครงหลังคาเหล็ก
ทางเดิน

เพือ่ให้โรงเรียนมีโครงหลังคา
เหล็กทางเดินแก่นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการ

โครงหลังคาเหล็กทางเดิน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร

       100,000  ระยะทางยาวของ
โครงหลังคาทีไ่ด้
ด าเนินการ

โรงเรียนมโีครงหลังคาเหล็ก
ทางเดินแกนกัเรียนและ
ผู้ใช้บริการ

โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวทิยาคม
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

44 ซ้ือรถยนต์ตู้โรงเรียนขนาด 
12 ที่นัง่

เพือ่อ านวยความสะดวกให้ครู 
บุคลากร นักเรียนให้ครู 
บุคลากร นักเรียนในการติดต่อ
ราชการทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน

โรงเรียนมีรถยนต์ตู้ขนาด 12  
ทีน่ัง่ จ านวน 1 คัน

1,300,000     จ านวนรถตู้ทีไ่ด้รับ โรงเรียนมรีถตู้บริการ ครู 
บคุลากรนกัเรียน ชุมชน

โรงเรียนเนิน
ยางประชา
สามัคคี

45 กอ่สร้างโรงจอดรถ สร้างโรงจอดรถครู นักเรียน
จ านวน 1 หลัง

โรงเรียนมีโรงจอดรถทีไ่ด้
มาตรฐาน 1 หลัง

       400,000        200,000  โรงจอดรถทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ครู นกัเรียน มโีรงจอดรถ
เพียงพอต่อความต้องการ

โรงเรียนเนิน
ยางประชา
สามัคคี

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนเนนิ
ยางประชาสามัคคี

สร้างถนนคอนกรีตรอบบริเวณ
โรงเรียน

ผิวจราจรกวา้ง 3  เมตร 
ระยะทางยาว 2.000 กม.

    1,000,000  ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

โรงเรียนมถีนนคอนกรีตรอบ
บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนเนิน
ยางประชา
สามัคคี

47 จัดซ้ือ จัดหาส่ือเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

เพือ่จัดซ้ือ จัดหาส่ือเทคโนโลยี
และนวตักรรม เพือ่การเรียน
การสอนทีม่ีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความจ าเป็น และ
ความต้องการ

 ร้อยละ 90 ของห้องเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่
การเรียนการสอนจัดเป็น
ห้องเรียน IT

100,000 100,000 100,000  ร้อยละของ
ห้องเรียนทีม่ีส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

มส่ืีอนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และเพียงพอ

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์

48 พัฒนาครูผู้สอน เพือ่พัฒนาครูผู้สอนให้มี
วสัิยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ
 ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถท าการวจิัย และ
พัฒนานวตักรรมการสอน เพือ่
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลที่
สูงขึน้

 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนมี
วสัิยทัศน์ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และท าวจิัยและ
พัฒนานวตักรรมได้

100,000 100,000 100,000  ร้อยละของ
ครูผู้สอนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา

โรงเรียนพัฒนาครูผู้สอนให้มี
วสัิยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ
 ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถท าการวจิัย และ
พัฒนานวตักรรมการสอน เพือ่
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลที่
สูงขึน้

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

49 พัฒนาหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้
 หอ้งบริการนกัเรียนและ
หอ้งปฏบิติัการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ

เพือ่พัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ห้องบริการนักเรียน
และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ทีม่ีอยูเ่ดิม 
และจัดสร้างเพิม่เติมตามความ
ต้องการจ าเป็นของการจัดการ
เรียนการสอน

 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้

150,000 150,000 150,000  ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ

โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ห้องบริการนักเรียน
และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ทีม่ีอยูเ่ดิม 
และจัดสร้างเพิม่เติมตามความ
ต้องการจ าเป็นของการจัดการ
เรียนการสอน

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์

50 การจัดการศึกษาใหต้รงกบั
ความต้องการของผู้เรียน

เพือ่พัฒนา การจัดการศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนทีห่ลากหลาย

 ผู้เรียน ร้อยละ 80  ได้ศึกษาตรง
กบัความต้องการ

100,000 100,000 100,000  ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้ศึกษาตรงกบั
ความต้องการ

โรงเรียนจัดการศึกษาใหต้รง
กบัความต้องการของผู้เรียน
ที่หลากหลาย

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์

51 อบรมครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนขมิน้พิทยาสรรพ์ 28 
คน

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 90 ของครู
และบคุลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพฒันา
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

บคุลากรสามารถปฏบิติั
หนา้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์

52 โครงการพัฒนางานทั้ง 8 งาน พัฒนาระบบงานทัง้ 8 งานให้มี
ประสิทธภิาพ

บุคลากรแต่ละฝ่ายได้รับการ
นิเทศภายในอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 2 คร้ัง

300,000 300,000 300,000  ร้อยละ 80 ของ
งานได้รับการ
พัฒนาและนิเทศ
อยา่งต่อเนือ่ง

การบริหารจัดการภายใน
เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์

53 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพือ่พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของโรงเรียนให้มี
ความสะดวก สบาย ทันสมัยกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

 ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

150,000 150,000  ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ

โรงเรียนม ีระบบการเข้าถึง
แหล่งข้อมลูข่าวสาร ใน
อนิเตอร์เนต็ที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  ตามความ
ต้องการ

โรงเรียนขมิน้
พิทยาสรรพ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

54 ปรับปรุงหอ้งสมดุ เพือ่ให้มีห้องสมุดทีเ่อือ้ต่อการ
ให้บริการกับนักเรียน

ทาสี ติดแอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ห้องสมุด จ านวน  1 ห้อง

200,000  จ านวนห้องสมุดที่
ได้รับการปรับปรุง

มหีอ้งสมดุที่เอือ้ต่อการ
ใหบ้ริการกบันกัเรียน

โรงเรียนดงมูล
วทิยาคม

55 โครงการจัดซ้ือรถ รับ - ส่ง 
นกัเรียน

เพือ่ให้มีรถ 6 ล้อรับ-ส่ง
นักเรียนและเพิม่ความสะดวก
ให้กับนักเรียนมากยิง่ขึน้

 รถ 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 1,000,000  จ านวนรถทีไ่ด้รับ นกัเรียนมคีวามสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาโรงเรียน
และลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

โรงเรียนดงมูล
วทิยาคม

56 กอ่สร้างหอประชุมแปลน
กรมสามัญเดิม 100/27

เพือ่ให้มีหอประชุมเพียงพอต่อ
การให้บริการ

ก่อสร้างหอประชุมแปลนกรม
สามัญเดิม 100/27 จ านวน 1 
แห่ง

7,310,000  จ านวนห้อง
ประชุมทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

โรงเรียนมหีอประชุมใหบ้ริการ โรงเรียนดงมูล
วทิยาคม

57 โครงการปพูื้นกระเบือ้ง
อาคาร 1 อาคาร 2

เพือ่ให้มีบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการจัดการเรียน
การสอน

ปูพืน้กระเบือ้ง ซ่อมแซมราว
บันได ประตู หน้าต่าง อาคาร  
1 อาคาร 2

600,000  จ านวนอาคารที่
ได้ปูกระเบือ้ง

มพีื้นที่สะอาดสวยงาม มี
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนดงมูล
วทิยาคม

58 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาด

เพือ่ให้โรงเรียนมีสนาม
วอลเล่ยบ์อลชาดหาดทีม่ี
มาตรฐานและทันสมัย

สนามวอลเล่ยบ์อลชายหาด
มาตรฐานขนาด 12x12 เมตร 
จ านวน 1 สนาม

200,000  สนามวอลเล่ย์
บอยทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

โรงเรียนมีสนามวอลเล่ยบ์อล
ชาดหาดทีม่ีมาตรฐานและ
ทันสมัย

โรงเรียนดงมูล
วทิยาคม

59 หอ้งเรียน OnDemand 1. เพือ่สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธภิาพ 2.เพือ่
จัดการเรียนให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ทีห่ลากหลายตามความ
ถนัดของผู้เรียน

ห้องเรียน On Demand 
จ านวน 1 ห้อง

4,000,000  จ านวนห้องเรียน
 On Demand ที่
ได้ด าเนินการ

โรงเรียนมหีอ้งเรียนที่
สนบัสนนุการเรียนรู้ และ
ความถนดัของผู้เรียน

โรงเรียนเมือง
สมเด็จ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60 หอ้งปฏบิติัการทางเคมี 1. เพื่อจัดซ้ือส่ือ วัสดุและ
อปุกรณ์หอ้งปฏติัการทางเคมี
ใหเ้พียงพอต่อนกัเรียน 2. 
เพื่อใหก้ระบวนการเรียนการ
สอนมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้

 ห้องปฏิบัติการเคมีจ านวน  1 
 ห้อง  พร้อมครุภัณฑ์ และส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธภิาพ

750,000  จ านวน
ห้องปฏิบัติการทาง
เคมีพร้อมครุภัณฑ์
ทีไ่ด้ด าเนินการ

1. เพื่อจัดซ้ือส่ือ วัสดุและ
อปุกรณ์หอ้งปฏติัการทางเคมี
ใหเ้พียงพอต่อนกัเรียน  2. 
การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์มปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนเมือง
สมเด็จ

61 กอ่สร้างอาคารเรียนแบบ 
สนศท 4/12

เพือ่ให้มีห้องเรียนเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน

อาคารเรียนแบบ สบลศท 4/12
  จ านวน  1  หลัง

10,430,600  จ านวนอาคาร
เรียนทีไ่ด้ก่อสร้าง

มอีาคารเรียนแบบ สนศท 
4/12 จ านวน 1 หลัง และ
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน

โรงเรียนเมือง
สมเด็จ

62 ต่อเติมอาคารเรียนแบบกึง่
ถาวร

1. เพือ่ให้มีห้องเรียนเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนทีม่ีจ านวน
เพิม่ขึน้จ านวน 1 หลัง       2. 
เพือ่ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ทีช่ ารุด

ขนาดกวา้ง*ยาว เท่ากับ 8 ม.* 
8 ม. จ านวน 3 ห้องเรียน 
เท่ากับ 8 ม. * 24 ม.

700,000  จ านวนห้องเรียน
ทีไ่ด้รับการต่อเติม

อาคารเรียนมคีวามพร้อมและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน

โรงเรียนเมือง
สมเด็จ

63 โครงการฝึกอาชีพทางด้าน
ช่างปนู ช่างเชือ่ม ช่างไฟฟ้า

เพือ่ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและ
ชุมชนในท้องถิน่

นักเรียน เยาวชนชุมชนในเขต
พืน้ทีบ่ริการโรงเรียนทุกหมูบ่้าน
 จ านวน  สาขาละ 40 คน/รุ่น/
สาขา

600,000 600,000  จ านวนเรียนทีไ่ด้
เข้าโครงการ
ฝึกอบรม

นกัเรียน เยาวชนและชุมชน
มคีวามพึงพอใจ และสามารถ
เลือกเปน็แนวทางในการ
พัฒนาอาชีพและมรีายได้
พัฒนาอย่างยัง่ยืน

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

64 โครงการทอผ้าลายขิด
ต้นแบบชาวผู้ไท

เพือ่อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและ
ชาวผู้ไทให้คงอยูแ่ละเพือ่การมี
รายได้

นักเรียน  เยาวชน และชุมชนใน
เขตพืน้ทีบ่ริการโรงเรียนจ านวน
 40 คน/รุ่น

200,000 200,000  จ านวนเรียนทีไ่ด้
เข้าโครงการ
ฝึกอบรม

นกัเรียน เยาวชนและชุมมี
ความพึงพอใจ และสามารถ
เลือกเปน็แนวทางในการเข้า
ศึกษาใน

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา
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65 โครงการจัดท า
หอ้งปฏบิติัการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานโรงเรียน

เพือ่พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ส าหรับคณะกรรมการฯ

จ านวน  1 ห้องพร้อมครุภัณฑ์
ส านักงานและอุปกรณ์

200,000 200,000  จ านวน
ห้องปฏิบัติการที่
ได้ด าเนินการ

คณะกรรมการมคีวามรู้ 
ความพึงพอใจและ
ปฏบิติังานอย่างมคุีณภาพ

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

66 โครงการจ้างเหมารถยนต์รับ
 – ส่งนกัเรียน

เพือ่จ้างเหมารถรับ – ส่ง 
นักเรียนและลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง

นักเรียน ชุมชนในเขตพืน้ที่
บริการโรงเรียนทุกหมูบ่้าน 
จ านวน 150 คน

300,000 300,000  จ านวนนักเรียนที่
ใช้บริการรถรับ-ส่ง

นกัเรียน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษามรีายได้พัฒนา
อย่างมคุีณภาพและทั่วถึง
ยัง่ยืน

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

67 โครงการจัดซ้ือรถยนต์
โดยสารส าหรับรับ – ส่ง
นกัเรียน

เพือ่จัดซ้ือรถยนต์ ส าหรับต่อ
เติมหลังคาพร้อมเบาะนัง่พร้อม
อุปกรณ์

รถยนต์ขนาด 6 ล้อ   3,000 ซี
ซี. จ านวน 1  คัน

1,500,000  จ านวนรถยนต์
โดยสารทีไ่ด้รับ

นกัเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมคีวามพึงพอใจและ
ส่งบตุรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเพิ่มขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

68 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์
ทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เพือ่ให้นักเรียนได้พัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึน้
ตามมาตรฐานก าหนด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ และ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

200,000 200,000  จ านวนกลุ่มสาระ
ทีไ่ด้รับอุปกรณ์

นกัเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมคีวามพึงพอใจและ
ส่งบตุรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเพิ่มขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

69 โครงการติวเข้มส าหรับสอบ 
O-NET นกัเรียน

เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้และมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้

นักเรียนทุกได้รับการพัฒนา
คุณภาพสอดคล้องกับ
ประชาคมอาเซียน จ านวน 160
 คน

100,000 100,000  จ านวนนักเรียนได้
เข้าร่วมโครงการ

นกัเรียน ชัน้ ม.3,ม.6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้และมมีาตรฐานตามที่
ก าหนด

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

70 โครงการส่งเสริมอจัฉริยภาพ
ของผู้เรียน

เพือ่ส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอยา่ง
ทัว่ถึงและเสมอภาค

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถพิเศษทางด้าน
กีฬาอาชีพ ดนตรี และศิลปะ 
จ านวน 100 คน

100,000 100,000  จ านวนนักเรียนที่
ได้เข้ามร่วมแข่งขัน

นกัเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมคีวามพึงพอใจและ
ส่งบตุรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเพิ่มขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา
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71 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนหนอง
หา้งพิทยา

เพือ่ให้สถานศึกษามีถนนทีม่ี
มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

580,000  ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

โรงเรียนมถีนนสัญจรไป-มา 
ได้อย่างสะดวก

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

72 โครงการกอ่สร้างร้ัวมาตรฐาน เพือ่ก่อสร้างร้ัวตามแบบ
มาตรฐานกองช่าง

 ความยาว 80 เมตร (ต่ามแบบ
 อบจ.กส.)

220,000  ระยะทางยาวของ
ร้ัวทีไ่ด้ก่อสร้าง

มคีวามปลอดภยัในทรัพย์สิน
ของทางราชการ

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

73 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านการท่องเที่ยว

เพือ่ให้นักเรียนได้มีความรู้
ทางด้านการท่องเทีย่ว

วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
 จ านวน  2  ชุด

100,000 100,000  จ านวนวสัดุ 
อุปกรณ์การเรียน
การสอน

นกัเรียนและครูมคีวามพึง
พอใจและสถานศึกษามี
ศักยภาพมากขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

74 โครงการจ้างครูต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ)

เพือ่ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ

จ้างครูต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน คน/1 ปี 
(10 เดือน)

250,000 250,000  จ านวนครู
ต่างชาติทีส่อน
ภาษาอังกฤษ

นกัเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมคีวามพึงพอใจและ
ส่งบตุรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเพิ่มขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

75 โครงการจ้างครูต่างประเทศ
(ภาษาจีน)

เพือ่ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านภาษาจีน

จ้างครูต่างชาติสอนภาษาจีน 
จ านวน  1คน/1 ปี (10 เดือน)

130,000 130,000  จ านวนครู
ต่างชาติทีส่อน
ภาษาจีน

นกัเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมคีวามพึงพอใจและ
ส่งบตุรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเพิ่มขึน้

โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

76 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน จ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักเรียน
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองทีม่ี
ฐานะยากจน

นักเรียน ทีม่ีบ้านห่างไกลจาก
โรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตรมีรถ  
รับ - ส่ง มาโรงเรียน นักเรียน
และผู้ปกครองพึงพอใจร้อยละ 
90

200,000 200,000  ร้อยละของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองทีพ่ึง
พอใจ

แบง่เบาภาระผู้ปกครองที่มี
ฐานะยากจน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์
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77 พัฒนาการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.  เพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. 
เพือ่จัดซ้ือ จัดหาส่ือการเรียน
การสอน

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธภิาพ ครู 
นักเรียน พึงพอใจร้อยละ 90

300,000 300,000  ร้อยละของครู 
นักเรียนทีม่ีความ
พึงพอใจ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
การพัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

78 พัฒนาบคุลากรทาง
การศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
อย่างมืออาชีพ

เพือ่พัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนทีม่ีคุณภาพได้

ครู ได้เข้ารับการอบรม พัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
 ร้อยละ 90

100,000 100,000  ร้อยละของครูทีไ่ด้
เข้ารับการอบรม 
พัฒนาคุณภาพ

ครูสามารถจัดการเรียนที่
เนน้นกัเรียนเปน็ส าคัญได้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

79 โครงการจ้างครูต่างชาติ 
สอนภาษาองักฤษ

เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ   
จ านวน    1 อัตรา

250,000 250,000  จ านวนครูสอน
ภาษาอังกฤษที่
ได้รับ

ผู้เรียน ร้อยละ 65 สามารถ
ส่ือสารเปน็ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

80 โครงการจ้างครูต่างชาติสอน
ภาษาจีน

เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน

จ้างครูสอนภาษาจีน จ านวน 1
 อัตรา

130,000 130,000  จ านวนครูสอน
ภาษาจีนทีไ่ด้รับ

ผู้เรียน ร้อยละ 60 สามารถ
ส่ือสารเปน็ภาษาจีนได้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

81 โครงการจ้างบคุลากรและครู
ในกลุ่มสาระขาดแคลน

1. จ้างครูวชิาเอกคณิตศาสตร์ 1
 อัตรา    2. จ้างแม่บ้านและ
นักการภารโรง 3 อัตรา

 1.จ้างครูวชิาเอกคณิตศาสตร์ 1
 อัตรา 2. จ้างแม่บ้านและ
นักการภารโรง 3 อัตรา

220,200 220,200  จ านวนบุคลากรที่
ได้รับมาปฏิบัติงาน

มบีคุลากรครบตามหมวด 
ฝ่าย งาน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

82 ติวเข้มนกัเรียน เพือ่เตรียมนักเรียนเข้าสอบ
ระดับอุดมศึกษา

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้ารับการติวเข้มใน
การเตรียมตัวสอบใน
ระดับอุดมศึกษา นักเรียน สอบ
เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 60

100,000 100,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีส่อบเข้า
เรียนต่อได้ใน
ระดับอุดมศึกษา

นกัเรียนสามารถสอบเข้า
เรียนต่อในระดับอดุมศึกษาได้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

83 ส่งเสริมอจัฉริยภาพนกัเรียน
ด้านต่าง ๆ

เพือ่ส่งเสริมความสามารถตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
ระดับจังหวดั ระดับภาคและ
ระดับประเทศ จ านวน 3 คร้ัง

100,000 100,000  จ านวนคร้ังที่
นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขัน

นกัเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์
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84 ปรับปรุงวงดุริยางค์วงดนตรี
สากลและวงดนตรีพื้นเมอืง

1. เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จัก เล่น
ดนตรีได้ มีความสามารถทาง
นาฏศิลป์และอนุรักษ์ไว ้ 2.
จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีประกอบวง
ดุริยางค์

มีเคร่ืองดนตรีโปงลาง,  วง
ดุริยางค์และวงดนตรีสากล    มี
เคร่ืองดนตรีประกอบวงเพิม่ขึน้
ร้อยละ 60

200,000 200,000  ร้อยละของเคร่ือง
ดนตรีประกอบวงที่
เพิม่ขึน้

นกัเรียนเล่นดนตรีได้แสดง
ศิลปนาฏศิลปแ์ละรู้จัก
อนรัุกษไ์ว้

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

85 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ายพุทธบตุร

 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เห็นคุณค่าในชีวติ ห่างไกลสาร
เสพติด

นักเรียนได้รับการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม ครบทุกคน
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณภาพเฉล่ียร้อยละ 90

100,000 100,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
คุณภาพ

นกัเรียนเปน็ผู้มคุีณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ เหน็คุณค่าใน
ชีวิต หา่งไกลสารเสพติด

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

86 ปรับปรุงหอ้งเรียน
คอมพิวเตอร์และจัดหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ

เพือ่ให้มีห้องคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีเ่พียงพอ
ต่อการเรียนการสอน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชในการ
เรียนการสอน จ านวน 10 เคร่ือง

200,000 100,000  มีจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึน้

มหีอ้งคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

87 ปรับปรุงหอ้งเรียนเปน็
หอ้งเรียนคุณภาพ

เพือ่ให้ห้องเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยทีีท่ันสมัยใช้
ประกอบการเรียนการสอน

ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
โปรเจคเตอร์ ในห้องเรียน 6 
ห้อง

250,000  จ านวนห้องเรียน
ทีไ่ด้รับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์

เพื่อใหห้อ้งเรียนมส่ืีอ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัใช้
ประกอบการเรียนการสอน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

88 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทาง
ภาษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

เพือ่ปรุงให้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาสามารถใช้ประโยชน์
ทางการเรียนการสอนได้อยา่ง
ดีและมีประสิทธภิาพ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา
สามารถใช้ประโยชน์ทางการ
เรียนการสอนได้อยา่งดีและมี
ประสิทธภิาพ จ านวน 1ห้อง

200,000  จ านวน
ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาทีไ่ด้
ด าเนินการปรับปรุง

หอ้งปฏบิติัการทางภาษามี
ความทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

89 กอ่สร้างหลังคาโค้ง ครอบ
ลานเอนกประสงค์หนา้เสาธง

เพือ่ใช้เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียน ทีล่าน
เอนกประสงค์หน้าเสาธง

หลังคาโค้งครอบ ลาน
เอนกประสงค์หน้าเสาธง  
ขนาดกวา้ง  20 เมตร ยาว  24 
เมตร

1,500,000  ขนาดหลังคาโค้ง
ครอบลาน
เอนกประสงค์ทีไ่ด้
ด าเนินการ

สถานที่จัดกจิกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียน ที่ลาน
เอนกประสงค์หนา้เสาธง

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์
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90 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์

เพือ่สะดวกในการเดินทางของ
ครูและนักเรียน

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

300,000  ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ความสะดวกในการเดินทาง
ของครูและนกัเรียน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

91 โครงการกอ่สร้างเรือนรับรอง เพือ่สร้างเรือนรับรองเพือ่ใช้ใน
การบริหารจัดการและรับรอง
แขกผู้มาเยอืน จ านวน 1 หลัง 
2 ห้อง

 เรือนรับรองเพือ่ใช้ในการ
บริหารจัดการและรับรองแขก
ผู้มาเยอืน จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง

500,000  จ านวนเรือน
รับรองทีไ่ด้ก่อสร้าง

ได้เรือนรับรองเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและรับรอง
แขกผู้มาเยือน จ านวน 1 
หลัง 2 หอ้ง

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

92 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน
 4 ชัน้

เพือ่ได้อาคารเรียน 4 ชัน้ เพือ่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

อาคารเรียน 4 ชัน้ ตามแบบ
กรมฯ จ านวน 1 หลัง

10,000,000  จ านวนอาคาร
เรียนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ได้อาคารเรียน 4 ชัน้ เพื่อใช้
ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

93 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต รอบ
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เพือ่ความปลอดภัยในการดูแล
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน

ร้ัวคอนกรีตยาว  200 เมตร 300,000  ระยะทางยาวของ
ร้ัวทีไ่ด้ก่อสร้าง

โรงเรียนมร้ัีว รักษาความ
ปลอดภยัใหแ้กน่กัเรียนและ
ทรัพย์สินของทางโรงเรียน

โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์

94 ค่ายเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อเร่ืองประชาคมคมอาเซียน 
2. นักเรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวติในประชาคมอาเซียน 
3. นักเรียนสามารถส่ือสาร
ภาษากลางของอาเซียนได้ดีขึน้

นักเรียน ม.4 รวม 610 คน 
จากโรงเรียนบัวขาว 500 คน 
จากโรงเรียนใน อบจ. โรงเรียน
ละ 10 คน รวม 110 คน 
นักเรียนเข้าค่ายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละกิจกรรมร้อย
ละ 70 ขึน้ไป

400,000 500,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีเ่ข้าค่าย
ทีผ่่านเกณฑ์การ
ประเมิน

นกัเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมี
ความรู้ในเร่ืองอาเซียนและ
สามารถด ารงชีวิตในการเปน็
พลเมอืงอาเซียนได้

โรงเรียนบัวขาว
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รับผิดชอบ

95 วันความภาคภมูใิจและ
เกยีรติยศในโรงเรียนบวัขาว

1. นักเรียนและครู โรงเรียนบัว
ขาวได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน
สู่สาธารณชน 2. องค์การที่
เกีย่วข้องและแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิน่มีส่วนร่วมในการให้
ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบัว
ขาว และผู้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

1. นกัเรียนและครูโรงเรียนบวัขาว
 ชมุนมุ และกลุ่มสาระฯ ได้
น าเสนอผลงานอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 ขึน้ไป 2. มหีนว่ยงานและภมู ิ
ปญัญาทอ้งถิน่น าเสนอความรู้
อยา่งนอ้ย 20 หนว่ยงาน 3. มคีรู
 นกัเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ และ
ประชาชน เขา้ร่วมกจิกรรมอยา่ง
นอ้ย5,000 คน

300,000 300,000  จ านวนผลงานครู
และนักเรียน ,
หน่วยงานทีร่่วม
กิจกรรม, 
ประชาชนทีร่่วม
กิจกรรม

โรงเรียนบวัขาว และอบจ.
กาฬสินธุ์ ได้รับชือ่เสียงเปน็ที่
รู้จักของบคุคลทั่วไปมากขึน้

โรงเรียนบัวขาว

96 การพัฒนาครูสู่ประชาคม
อาเซียน

1. ครูมีความรู้เร่ืองอาเซียน 2. 
ครูใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจ าวนัได้ดีขึน้ 3. ครู
จัดการเรียนการการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษได้ดีขึน้

ครูมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อาเซียนและใช้ภาษาอังกฤษ
และใช้ได้อยา่งน้อย 5 ประโยค
ต่อวนั

200,000 200,000  การพดูคุยทกัทาย
ด้วยภาษาองักฤษ
ของครู-แผนการ
สอนเปน็ภาษา -
แผนการสอนเปน็
ภาษาองักฤษของครู

ครูมคีวามรู้ในเร่ืองอาเซียน
และองักฤษได้ดีขีน้

โรงเรียนบัวขาว

97 กอ่สร้างอาคารพละศึกษา 2 
ชัน้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 2. จัดการแข่งขันกีฬาในร่ม

อาคารพละศึกษา 2 ชัน้ 
ส าหรับนักเรียนและครู จ านวน
 3,600 คน

10,000,000  จ านวนครู 
นักเรียน และ
ประชาชนทีเ่ข้าใช้
บริการ

นกัเรียนมสีถานที่เรียน โรงเรียนบัวขาว

98 อาคารประชาสัมพันธ์ จัดระบบงานประชาสัมพันธใ์น
โรงเรียน

การประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียนรวดเร็วและ
โรงเรียนรวดเร็วและทัว่ถึง 
นักเรียนและครู จ านวน 3,600
 คน

500,000  จ านวนครู 
นักเรียน และ
ประชาชนทีเ่ข้าใช้
บริการ

การประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารในโรงเรียนรวดเร็ว
ทั่วถึง

โรงเรียนบัวขาว
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99 โครงการอนิเตอร์เนต็เพื่อการ
เรียนรู้

เพือ่ให้มีระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่ง
เรียนรู้

จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ให้กับบริษัท TOT ระยะเวลา 
12 เดือน

124,420 124,420 124,420  จ านวนเดือนทีม่ี
งบประมาณในการ
ใช้จ่ายค่า
อินเตอร์เน็ต

1. มงีบประมาณในการ
บริหารจัดการค่าใช้บริการ
อนิเตอร์เนต็

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

100  โครงการจ้างเหมาบริการ 
(คนสวน)

 เพือ่ดูแลบ ารุงรักษาไม้ดอกไม้
ประดับ สนามหญ้า การ
ตกแต่งอาคารเรียน อาคาร
สถานที ่การดูแลรักษาความ
สะอาดทัว่ไป และหน้าทีอ่ืน่ๆ
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

 พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 1 คน ตลอดปีการศึกษา

72,000 72,000  จ านวนพนักงาน
จ้างเหมาบริการที่
ได้ปฏิบัติงาน

 โรงเรียนมภีมูทิัศนท์ี่สวย 
งามมบีรรยากาศและ
ธรรมชาติที่ร่มร่ืน

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

101 โครงการจัดจ้างรถรับ– ส่ง
นกัเรียน

1. เพือ่ให้นักเรียนได้มีโอกาส
ทางการศึกษาได้อยา่งเท่าเทียม
กัน 2. เพือ่ให้นักเรียนทีข่าด
แคลน ยากจน และไม่มีพาหนะ
 เดินทางมาเรียนได้ 3. เพือ่ให้
นักเรียนเดินทางมา โรงเรียน
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในชีวติ 4. เพือ่
ตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15
 ปี อยา่งมีคุณภาพ

โรงเรียนจัดให้มีรถรับ-ส่ง 
นักเรียนภายในเขตพืน้ที ่
บริการและพืน้ทีท่ีใ่กล้เคียง 
จ านวน 1 คัน

150,000 150,000 150,000  จ านวนรถรับส่ง
นักเรียน

นกัเรียนได้มโีอกาสทาง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
กนั นกัเรียนที่ขาดแคลน 
ยากจนและไมม่พีาหนะ 
เดินทางมาเรียนได้ และมี
ความสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัในชีวิต

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

102  โครงการจัดหาครุภณัฑ์ 
เพื่อพัฒนาหอ้งประชุม 
โรงเรียนทรายมลูพิทยาคม

เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุม
ให้ทันสมัย สวยงาม เพียงพอ 
และใช้สะดวก

มีห้องประชุมให้ทันสมัย
สวยงาม และใช้งานได้สะดวก 
จ านวน 1 ห้อง

300,000  จ านวนห้อง
ประชุมทีรั่บการ
จัดหาครุภัณฑ์

 มคีรุภณัฑ์หอ้งประชุมที่
ทันสมยัสวยงาม เพียงพอ
และใช้งานสะดวก

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม
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4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

103 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

เพือ่พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้ ใหม่  ทันสมัยและ
ปลอดภัยในการใช้งาน

ห้องเรียนมีระบบไฟฟ้า พัดลม
ครบทุกห้อง จ านวน 20 ห้อง

100,000 100,000  จ านวนห้องเรียน
ทีไ่ด้รับการพัมนา
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า

มอีปุกรณ์และระบบไฟฟ้า
ใหม ่ ทันสมยัและปลอดภยั
ในการใช้งาน

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

104 โครงการกอ่สร้างร้ัวก าแพง
รอบบริเวณโรงเรียน

เพือ่ให้โรงเรียนมีร้ัวรอบขอบชิด
 เพือ่ป้องกันทรัพยสิ์น  และมี
ความปลอดภัยควบคุม ดูแล
นักเรียนได้ง่าย

ร้ัวคอนกรีตยาว  900 เมตร 2,000,000  ระยะทางยาวของ
ร้ัวทีไ่ด้ก่อสร้าง

โรงเรียนมร้ัีวก าแพงอฐิรอบ
บริเวณโรงเรียนและนกัเรียน
มคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

105  โครงการพัฒนาและปรับปรุง
โรงจอดรถบคุลากรโรงเรียน

เพือ่พัฒนาและปรับปรุงโรง
จอดรถบุคลากร ให้สวยงาม
และสะดวกปลอดภัย

โรงจอดรถส าหรับบุคลากร 
จ านวน  1 แห่ง

50,000 100,000 100,000  จ านวนโรงจอด
รถส าหรับ
บุคลากรทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

มโีรงจอดรถส าหรับบคุลากร
ที่สวยงาม ปลอดภยั

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

106  โครงการพัฒนา และ
ปรับปรุงโรงจอด
รถจักรยานยนต์นกัเรียน

 เพือ่พัฒนาและปรับปรุงโรง
จอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 
ให้ทันสมัย สวยงามและ
ปลอดภัยในการดูแล

โรงจอดรถจักรยานยนต์
นักเรียน จ านวน 1 แห่ง

50,000 100,000 100,000  จ านวนโรงจอด
รถจักรยานนยต์
ส าหรับนักเรียนที่
ได้รับการปรับปรุง

มโีรงจอดรถจักรยานยนต์
นกัเรียน ปลอดภยัในการดูแล

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

107 โครงการพัฒนา และ
ปรับปรุงหอ้งโสตทัศนศึกษา

 เพือ่จัดหาพัฒนาและปรับปรุง
ห้องประชุมให้ทันสมัยสวยงาม 
 และใช้งานได้สะดวก

ห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมใช้
งานการเรียนการสอนจ านวน  
1  ห้อง

100,000 100,000 100,000  จ านวนห้องโสตฯ
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

มหีอ้งโสตฯสภาพบรรยากาศ
สวยงาม ทันสมยัและใช้งาน
ได้สะดวก

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

108  โครงการปรับปรุงหอ้งกลุ่ม
สาระ

 1.เพือ่พัฒนา และปรับปรุง
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.  
เพือ่สร้างเสริมบรรยากาศทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้

 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระจ านวน
 8  ห้อง

30,000 30,000  จ านวนห้องกลุ่ม
สาะทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

มกีารปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการเรียนรู้และ
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม
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4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

109 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้
นกัเรียน

เพือ่ให้นักเรียนมีเก้าอีน้ัง่เรียน
หรือประกอบกิจกรรมอยา่ง
พอเพียง

จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน 
จ านวน  80  ตัว

60,000 50,000  จ านวนโต๊ะเก้าอีท้ี่
ได้รับ

นกัเรียนมเีกา้อีน้ัง่เรียนหรือ
ประกอบกจิกรรมอย่าง
พอเพียง

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

110 โครงการจัดท าเว็บไซต์ของ
โรงเรียน

1. เพือ่ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ในกลุ่มโรงเรียน อบจ.ติดต่อกัน
ได้โดยตรง 2. เพือ่เป็น
เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร 
สามารถน ามาใช้ในการจัด
การศึกษา

 จัดอบรมการท าเวบ็ไซด์และ
การบริหารจัดการให้กับคณะครู
 บุคลากร และนักเรียนทุกคน  
ใช้เวลา  1  วนั

10,000 10,000  จ านวนวนัทีไ่ด้
จัดการอบรม

 โรงเรียนทรายมลูพิทยาคมมี
เว็บไซต์ของโรงเรียนและ
สามารถน ามาใช้ประโยชนใ์น
การจัดการศึกษาได้

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

111 โครงการพัฒนาระบบการใช้
อนิเตอร์เนต็

1. มีความรู้  ความเข้าใจ
เกีย่วกับการใช้งาน Internet  
2. โรงเรียนมีระบบ Internet 
3. สามารถใช้งาน Internet 
และ E-mail ในการติดต่อ 
ส่ือสารและค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ได้

โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที ่
สมบูรณ์ รวดเร็ว ใช้งานได้

100,000 100,000 100,000  ความเร็วของ
ระบบอินเตอร์เน็ต
ทีเ่พิม่ขึน้

1. บุคลากรและนักเรียน
สามารถใช้งาน Internet  และ
 E-mail ได้ 2. บุคลากรและ
นักเรียนสามารถใช้งาน 
Internet และ E-mail ในการ 
ติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อมูลได้

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม

112 โครงการหอ้งเรียน IT 1. เพือ่จัดหาคอมพิวเตอร์และ
ส่ือการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธภิาพ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  12  เคร่ือง พร้อม
ติดต้ัง ระบบอินเตอร์เน็ตใน
ห้องเรียน ห้องละ 2  เคร่ือง

50,000 50,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับ

มคีอมพิวเตอร์และส่ือการ
สอนที่สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนทราย
มูลวทิยาคม
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

113 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพด้วยระบบ SMART 
CLASSROOM เพื่อน าไปสู่
ความเปน็เลิศทางด้าน
วิชาการในระดับสากล

เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้นวตักรรมทางด้าน
การศึกษากับห้องเรียน SMART
 CLASSROOM ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษาในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน

จัดท าห้องเรียน SMART 
CLASSROOM  พร้อม
นวตักรรมทางด้านการศึกษา 
จ านวน 6 ห้องเรียน

12,000,000  จ านวนห้อง 
SMART 
CLASSROOM ที่
ได้จัดท า

โรงเรียนมีห้องเรียน SMART 
CLASSROOM   พร้อม
นวตักรรมทางด้านการศึกษา
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับชัน้

กอง
การศึกษาฯ

114 แข่งขันคนเกง่ในโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่งเสริมสนบัสนนุใหค้รูและ
นกัเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มคีวามต่ืนตัวในการค้นคว้า
ทางด้านวิชาการอยูเ่สมอ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2
 จ านวน 5 กลุ่มสาระ ๆ ละ 
60 คน

        35,000    จ านวนนกัเรียนที่
ได้เข้าร่วมแข่งขัน

ครูและนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาฬสินธุ ์มีความกระตือรือล้น
ในการค้นควา้หาความรู้เพือ่
พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า
ยิง่ขึน้

กอง
การศึกษาฯ

115 โครงการเช่าซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

เพื่อใหผู้้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 
25 เคร่ือง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย 1 เคร่ือง
 พร้อมอปุกรณ์ส าหรับลูกข่าย

       603,000        603,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทีไ่ด้รับ

เพื่อใหผู้้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

โรงเรียนดงมลู
วิทยาคม

116 โครงการจัดท าหอ้งเรียน 
Home Theater

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนc
และความรู้ทางด้านวิชาการ 
เปน็แล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
 และเยาวชนในการค้นคว้า
หาความรู้และส่งเสริมการใช้
ส่ือดิจิตอลด้วยตนเอง

จัดท าหอ้งเรียน Home 
Theater จ านวน 1 หอ้ง

    1,000,000     1,000,000 จ านวนหอ้งเรียน
 Home Theater
 ที่ได้จัดต้ัง

มวีัสดุอปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอกบันกัเรียน

โรงเรียนดงมลู
วิทยาคม
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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117 โครงการจัดการเรียนการ
สอน Smart Classroom for
 Tablet

 เพือ่จัดท าโปรแกรมการจัดการ
เรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที ่1-6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดย
ใช้เทคโนโลยขีองแท็บเล็ต

 จัดท าโปรแกรม Smart 
Classroom for Tablet 
จ านวน 1 โปรแกรม

    1,000,000     1,000,000 จ านวนโปรแกรม
ที่ได้รับ

 มีโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนด้วยแท็บเล็ต ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1-6
 พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยขีองแท็บเล็ต

โรงเรียนดงมลู
วิทยาคม

118 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายใหเ้ปน็หอ้งเรียน
อจัฉริยะในระดับมาตรฐน
สากล (World Class 
Standard)

เพื่อจัดท าระบบ ICT School
 for Tablet ส าหรับครูผู้สอน
 เปน็ส่ือการเรียนการสอน
ของครูเพิ่มคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้
มผีลัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้

จัดท าระบบ ICT School for
 Tablet  ส าหรับครูผู้สอน 
จ านวน 1 ระบบ

    1,000,000     1,000,000 จ านวนระบบ ICT
 School for 
Tablet  ส าหรับ
ครูผู้สอน ที่ได้รับ

นกัเรียนมสัีมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึน้

โรงเรียนดงมลู
วิทยาคม

119 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้
ภาษาจีนแกน่กัเรียน

มคีรูจีนมาสอนภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 1 ปี

       130,000        130,000        130,000 ระยะเวลาที่มคีรู
จีนสอนภาษา
และวัฒนธรรมจีน

นกัเรียนสามารถเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมจีน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

120 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อน าบคุลากรไปศึกษาดู
งานด้านวิชาการเพื่อน ามา
พัฒนาองค์กรต่อไป

ครูโรงเรียนคลองขาม จ านวน
 23 คน

       100,000        110,000        120,000 จ านวนครูที่ได้ไป
ศึกษาดูงาน

ครูน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

121 โครงการพัฒนาบคุลากร 
(งบประมาณจาก กรมฯ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าพาหนะ เบีย้
เล้ียง ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก
 ค่าลงทะเบยีนและอืน่ๆ 

ครูโรงเรียนคลองขาม จ านวน
 23 คน

        60,000         60,000         60,000 จ านวนครูที่ได้ไป
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ

ครูและบคุลากรมกีารพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร
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122 กอ่สร้างโรงฝึกงาน โรงเรียนมโีรงฝึกงานเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน

มโีรงฝึกงานที่ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1  แหง่

    5,000,000 จ านวนโรง
ฝึกงานที่ได้
กอ่สร้าง

มหีอ้งน้ าและอาคารเรียนที่
เหมาะสมกบัการจัดการ
เรียนการสอน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

123 ปกูระเบือ้งหอ้งเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงหอ้งเรียน
ใหเ้หมาะแกก่ารเรียนการสอน

ปกูระเบือ้งหอ้งเรียนจ านวน 
5 หอ้ง

       100,000        120,000        130,000 จ านวนหอ้งเรียน
ที่ได้ปกูระเบือ้ง

หอ้งเรียนเอือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

124 ค่าครุภณัฑ์หอ้งวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง
วิทยาศาสตร์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน

จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน ์โต๊ะ 
เกา้อี ้และอืน่ ๆที่เกีย่วข้อง 
จ านวน 1 หอ้ง

    2,000,000 จ านวนหอ้ง
วิทยาศาสตร์ที่ได้
จัดซ้ือครุภณัฑ์

นกัเรียนและครูมคีรุภณัฑ์ที่
เหมาะสมใช้ในหอ้งวิยาศาสตร์

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

125 ค่าาครุภณัฑ์ศูนย์การศึกษา
นานาชาติ

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ศูนย์
การศึกษานานานชาติ

จัดซ้ือครุภณัฑ์เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นานาชาติ
ใหเ้หมาะสมกบัผู้เรียน 
จ านวน 300 ชิน้

 1,500,000 จ านวนครุภณัฑ์
ส าหรับศูนย์
การศึกษา
นานาชาติที่จัดซ้ือ

นกัเรียนและครูมคีรุภณัฑ์ที่
เหมาะสมใช้ในศูนย์ภาษา
นานาชาติ

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

126 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า
อนิเตอร์เนต็)

เพื่อพัฒนาระบบ
อนิเตอร์เนต็และช าระ
ค่าบริการสัญญาณ
อนิเตอร์เนต็

ม ีwifi ใหบ้ริการบคุลากร
ตลอดป ีจ านวน 12 เดือน

        96,000        120,000        130,000 จ านวนเดือนที่มี
งบประมาณใน
การจ่ายค่า
อนิเตอร์เนต็

นกัเรียนมกีารสืบค้นข้อมลูที่
ทันสมยั

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

127 ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) เพื่อเปน็ค่าบริการไฟฟ้า จ านวน 12 เดือน        204,000 จ านวนเดือนที่มี
งบประมาณใน
การจ่ายค่าไฟฟ้า

โรงเรียนมไีฟฟ้าใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร

128 จ้างเหมารถรับส่งนกัเรียน เพื่อจ้างเหมารถรับส่ง
นกัเรียนใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการเดินทาง

ค่าจ้างเหมารถรับส่งพร้อม
คนขับ 4 คัน

       300,000        400,000        400,000 จ านวนรถรับส่ง
ส าหรับบริการ
นกัเรียน

นกัเรียนมคีวามปลอดภยัใน
การเดินทางมาโรงเรียน

 โรงเรียนคลอง
ขามวทิยาคาร
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129 กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา  ( โรงเรียนใน
สังกดั ฯ อบจ)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน

นกัเรียนในสังกดั ฯ อบจ.
กาฬสินธุ์ จ านวน 1,000 คน

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละของ
นกัเรียนที่อา่น
ออกเขียนได้

เพื่อใหน้กัเรียนได้พัฒนารัก
การอา่น

กอง
การศึกษาฯ

130 โครงการค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อฝึกภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารที่จ าเปน็ในการ
ด ารงชีวิตของประชากร
ประชาคมอาเชีย่น

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 5
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 600
 คน

       150,000    จ านวนนกัเรียนที่
ได้เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนและสมขิกค่ายทุกคน
ได้รับความรู้เกีย่วกับประชาคม
อาเซ่ียน ภาษากลางของ
อาเซ่ียนและสามารถน า
ความรู้ท่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติได้

โรงเรียนบวัขาว

131 จัดหาครุภณัฑ์เพื่อพัฒนา
หอ้งประชุม โรงเรียนทราย
มลูวิทยาคม

เพื่อพัฒนาหอ้งประชุม
โรงเรียนทรายมลูรองรับการ
ปฎบิติังานของโรงเรียน

จัดหาครุภณัฑ์หอังประชุม 1
 หอ้ง ดังนี ้โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ จ านวน 28 ตัว
 เกา้อีเ้บาะนวม จ ารวน 168
 ตัว เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ือง
ภายในประชุม 1 ชุด

       300,000    จ านวนหอ้ง
ประชุมที่ได้
จัดหาครุภณัฑ์

นกัเรียนและสมขิกค่ายทุกคน
ได้รับความรู้เกีย่วกบั
ประชาคมอาเซ่ียน 
ภาษากลางของอาเซ่ียนและ
สามารถน าความรู้ท่ได้ไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตได้

โรงเรียน
ทรายมลู
วิทยาคม

132  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  เพื่อใหน้กัเรียนได้พัฒนาใน
ด้านส่ือและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

 1.นกัเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพในด้านคอมพิวเตอร์
 2. มคีอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน จ านวน 15
เคร่ือง

       225,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับ

 ผู้เรียนมคีวามรู้
ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา
ค้นคว้ามากยิง่ขึน้

โรงเรียนเมอืง
สมเด็จ
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133  พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อสนบัสนนุการเรียนการ
สอน

 1. เพื่อใหใ้ช้อปุกรณ์
สนบัสนนุการเรียนการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 2. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เปน็ส่ือกลางในการเรียนการ
สอนระหว่างครูและนกัเรียน

 1. ซ้ือชดุเคร่ืองเสียงติดใน
หอ้งเรียนจ านวน 17 ชดุ พร้อม
การติดต้ังดังรายละเอยีดดังนี ้1.1 
เคร่ือง Power Amplifier เคร่ือง
ขยายเสียงในหอ้งเรียน Powered
 Mixer 30 W 8 Ohms 1.2 ตู้
ล าโพงติดพนงัขนาด 5นิว้ 2 ตัว 
1.3 ไมค์สาย 1 ตัว 1.4 
สายสัญญาณเสียง 1.5 กล่อง
ปล๊ักไฟและชอ่งเสียบปล๊ัก 1 ชดุ 
2. ซ้ือชดุโปรเจคเตอร์พร้อมขา
ระดับ SVGA ขนาด 2500 ANSI 
Lumenns และจอภาพจ านวน 
17 ชดุ พร้อมการติดต้ัง

       575,000 จ านวนชุดเคร่ือง
เสียงที่ติดต้ังใน
หอ้งเรียน

 1. ร.ร.มอีอปุกรณ์เทคโนโลยี
ในการสนบัสนนุการเรียน
การสอน 2. บคุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถในการ
ใช้งานและดูแลรักษาอปุกรณ์
 3. มอีปุกรณ์ที่ใช้ในการสอน
ที่ทันสมยัและสมบรูณ์

โรงเรียนเมอืง
สมเด็จ

134 จ้างพนกังานจ้างต าแหนง่ผู้
ฝึกสอนมวย

เพื่อใหม้ผู้ีมทีักษะโดยตรงใน
การฝึกสอนกฬีามวยแก ่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่สนใจ

จ้างพนกังานจ้าง จ านวน 1 
ต าแหนง่ ปกีารศึกษา 
2558,2559  จ านวน 24 
เดือน

       240,000 ระยะเวลาที่มผู้ี
ฝึกสอนมวย

มผู้ีมทีักษะโดยตรงในการ
ฝึกสอนกฬีามวยแก ่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่สนใจ

โรงเรียนเมอืง
สมเด็จ

135 จัดซ้ือเวทีมวย โรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
กฬีามวยใหก้บัเด็ก เยาวชน 
ประชาชน มสีถานที่ฝึกซ้อม 
ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เปน็ประโยชน ์เยาวชน
หา่งไกลยาเสพติด

สนามมวยขนาด 7x7 เมตร 
พร้อมอปุกรณ์ โรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 12 
โรงเรียน

    2,800,000 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับเวทีมวย

ได้มแีหล่งส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านกฬีามวยใหก้บัเด็ก 
เยาวชน ประชาชน มสีถานที่
ฝึกซ้อม ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์
เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

ยทุธ 4.2 - 292



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

136 จัดซ้ือครุภณัฑ์ เวทีมวย และ
อปุกรณ์กฬีา โรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
กฬีามวยใหก้บัเด็ก เยาวชน 
ประชาชน มทีี่ฝึกซ้อม ออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน ์เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด

ชุดอุปกรณ์กีฬามวย จ านวน 10
 ชุด ประกอบด้วย ผ้าใบปูเวที 
เบาะหุ้มเวที เป้านิ่ง กระสอบ
ทราย พันชิ่งบอลพร้อมฐาน 
แบล็คมือ เป้าหน้าท้อง เป้ามือ
สากล เคร่ืองชั่งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหุ้นชกมวย 
อุปกรณืฝึกกล้ามเนื้อ ฯลฯ 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 12 
โรงเรียน

       480,000 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับชุดอปุกรณ์
กฬีามวย

ได้มแีหล่งส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านกฬีามวยใหก้บัเด็ก 
เยาวชน ประชาชน มทีี่
ฝึกซ้อม ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์
เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

137 จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 4 ตัน
 6 ล้อ

เพื่อใช้ในกจิการพัฒนาผู้เรียน
 และการน านกัเรียนเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่

รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
 จ านวน 1 คัน

    1,375,000 จ านวน
รถบรรทุกที่ได้รับ

โรงเรียนมพีาหนะในการน า
นกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ นอกสถานที่

โรงเรียนบวัขาว

138 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ด้วยระบบนวตักรรมการ
ให้บริการเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อเปน็การเตรียมความ
พร้อมใหก้บันกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปทีี่ 4,5,6 ที่จะ
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอดุมศึกษาหรือระดับที่
สูงขึน้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมควบคุม พร้อม
อปุกรณ์ฉายภาพ จ านวน 7 
ชุด

    5,000,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมควบคุม
ฯ ที่ได้รับ

นกัเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้เรียนรู้เทคนคิ
การเรียนรู้ การจดจ าและ
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการ
วิเคราะหแ์ละหาค าตอบของ
โจทย์ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กอง
การศึกษาฯ
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4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

139 โครงการศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เพื่อใหน้กัเรียนและเยาวชน
ของชาติส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบนั
พระมหากษตัริย์ เพื่อให้
เยาวชนเกดิความรู้สึกใน
ความเปน็ไทย เกดิความรัก 
ความสามคัคี และหวงแหน
ในสถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมาหากษตัริย์

จัดท าศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
จ านวน 1 ศูนย์

    9,985,000 จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ฯที่ได้
ด าเนนิการ

เยาวชน มคีวามรู้ความเข้าใจ
 และมองเหน็ ความส าคัญ
ของเอกลักษณ์ของชาติ ซ่ึง
เปน็ยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
รักษาความเปน็ไทย

กอง
การศึกษาฯ

140 โครงการศูนย์ส่ือ ICT ด้วย
ระบบโรงภาพยนตร์ 3 มติิ

เพือ่จัดท าห้องเรียนให้เป็นศูนย์
ส่ือ ICT ด้วยระบบโรง
ภาพยนตร์ 3 มิติ ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์
เพือ่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับ
นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง ทางด้านวชิาการด้วย
ระบบโรงภาพยนตร์ 3 มิติ

ปรับปรุงหอ้งเรียนใหเ้ปน็
ศูนย์ส่ือ ICT ด้วยระบบโรง
ภาพยนตร์ 3 มติิ ส าหรับ
โรงเรียนในสังกดัฯ จ านวน 1 
โรงเรียน

    4,500,000 จ านวนโรง
ภาพยนตร์ 3 มติิ
ที่ได้ด าเนนิการใน
โรงเรียนในสังกดั

นกัเรียนในโรงเรียนในสังกดั 
ได้ใช้ส่ือ ICT ด้วยระบบโรง
ภาพยนตร์ 3 มติิ นกัเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทางด้านวิชาการด้วยระบบ
โรงภาพยนตร์ 3 มติิรง
ภาพยนตร์ 3 มติิ ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนของ
ตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
 และเกดิผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

กอง
การศึกษาฯ

ยทุธ 4.2 - 294



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

141 โครงการหอ้งเรียน 3 มติิสู่
อาเซียน

เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจในเนือ้หา
การเรียนรู้ได้ง่ายยิง่ขึน้ เพือ่ให้
นักเรียนสามารถจดจ าเนือ้หา
การเรียนรู้ได้ดี  เพือ่ให้ครูผู้สอน
ใช้เป็นส่ือการสอนในกลุ่มวชิา
วทิยาศาสตร์

จัดท าห้องเรียน 3 มิติจ านวน 1
 ห้อง ประกอบด้วยเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ แวน่ตาส าหรับดู
ภาพ 3 มิติ จอรับภาพแบบ
มอเตอร์ขนาด 120 นิว้ ชุด
เคร่ืองขยายเสียง ชุดโต๊ะเก้าอี 
ส่ือการสอน 3 มิติ ส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ ส่ือการสอน
อาเซียน

    1,000,000 จ านวนหอ้งเรียน
 3 มติิที่ได้
ด าเนนิการ

นักเรียนสามารถเพิม่ทักษะการ
เรียนรู้ด้านวทิยาศาสตณ์ผ่านสื
อการสอนแบบ 3 มิติ นักเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถ
ของตนเองด้วยส่ือการสอนแบบ
 3 มิติ ,ด้านภาษาอังกฤษผ่าน
ส่ือการสอนแบบ 3 มิติ

กอง
การศึกษาฯ

142 โครงการหอ้งส่งเสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีหุน่ยนต์

เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมและคณิตศาสตร์ 
เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการท างานของระบบ
ควบคุมเบือ้งต้นของ
เคร่ืองจักรกลและหุน่ยนต์ โดย
การศึกษาผ่านแบบจ าลอง 
เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาส่ิงประดิษฐ์

จัดท าห้องส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยหีุน่ยนต์ จ านวน 1 
ห้อง ประกอบด้วย ชุด
เทคโนโลยหีุน่ยนต์มาตรฐาน 
ชุดชิน้ส่วนประกอบเพิม่เติม ชุด
โปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ ชุด
โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
วศิวกรรม ชุดโปรแกรมเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ด้วยหุน่ยนต์ ฯลฯ

    2,500,000 จ านวนหอ้ง
ส่งเสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
หุน่ยนต์ ที่ได้
ด าเนนิการ

นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมและคณิตศาสตร์ 
นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ
ท างานของระบบควบคุม
เบือ้งต้นของเคร่ืองจักรกลและ
หุน่ยนต์ โดยการศึกษาผ่าน
แบบจ าลอง ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์

กอง
การศึกษาฯ

143 ปรับปรุงหอ้งเรียน 8  กลุ่ม
สาระ โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้โรงเรียน มีห้องเรียน 8 
กลุ่มสาระทีพ่ร้อมต่อการเรียน
การสอน

จัดซ้ือครุภัณท์ส่ือการเรียนการ
สอน ส าหรับห้องเรียนทัง้ 8 
กลุ่มสาระ จ านวน 12 โรงเรียน

    4,500,000  จ านวนโรงเรียนที่
ปรับปรุงห้องเรียน
 8 กลุ่มสาระ

มีห้องเรียน 8 กลุ่มสาระที่
พร้อมต่อการเรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

ยทุธ 4.2 - 295



4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

144 พัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียน
ศึกษา

เพือ่พัฒนาศูนยก์ารเรียน
อาเซียนศึกษาให้โรงเรียนใน
สังกัด

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษา โรงเรียนละ 
50,000 บาท จ านวน 12 
โรงเรียน เป็นเงิน 600,000 บาท

       600,000  จ านวนโรงเรียนที่
ได้พัฒนาศูนยก์าร
เรียนอาเซียนศึกษา

โรงเรียนในสังกัดมีศูนยก์าร
เรียนอาเซียนศึกษาในการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

145 โครงการศูนย์ส่งเสริมความ
เปน็เลิศทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

เพื่อเปน็สถานที่ส าหรับพัม
นาศักยภาพของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

จัดการศูนย์ส่งเสริมความเปน็
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 หอ้ง

    4,000,000 จ านวนศูนย์
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ทีไ่ด้
ด าเนินการ

โรงเรียนมีสถานทีท่ีส่นับสนุน 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่
มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่
มีความพร้อมทัง้สภาพแวดล้อม
 และระบบเทคโนโลยต่ีาง ๆ ที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน

กอง
การศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 62 โครงการ 123,081,020
ป ี2559  รวมจ านวน 99 โครงการ 148,196,640
ป ี2560  รวมจ านวน 80 โครงการ 106,494,040
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาเอดส์ในโรงเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ช่วย
ปอ้งกนัและลดความเส่ียงใน
การติดเชือ้โรคเอดส์

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 
5,6   จากโรงเรียนในสังกดั
อบจ.กาฬสินธุ์ จ านวน 3 
แหง่  แหง่ละ  20 คน รวม 
60 คน

50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัเรียนที่
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

นกัเรียนมคีวามรู้ช่วยปอ้งกนั
และและลดความเส่ียงในการ
ติดเชือ้โรคเอดส์

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการประชุมสัมมนาผู้น า 
ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้องกบั
กจิการลูกเสือชาวบา้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพือ่แถลงผลการปฏิบัติงาน
งานกิจการลูกเสือชาวบ้านของ
ศูนยฯ์ ภาค2 เพือ่วางกรอบ
การปฏิบัติงานกิจการของ
ลูกเสือชาวบ้านให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ

ผู้น า ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้อง
กบักจิการลูกเสือชาวบา้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 150
 คน

66,000        จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประชุมสัมมนาฯ

ผู้น า ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้อง
กับกิจการลูกเสือชาวบ้านได้
พบปะแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ และได้รับทราบ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ในแต่ละ
จังหวดั

กองการศึกษา

3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกจิกรรม การอบรม
ประกวดแข่งขัน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ของนกัเรียน
ในสังกดั

นกัเรียนในสังกดัได้เข้าร่วม
กจิกรรม 2 คร้ัง/ปี

50,000  จ านวนคร้ังของ
นกัเรียนในการ
เข้าร่วมกจิกรรม

เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
การเรียนรู้ในการเข้าร่วม
กจิกรรมของนกัเรียนในสังกดั

กองการศึกษา

ป ี2558  รวมจ านวน 3 โครงการ 166,000
ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 50,000
ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 
      4.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจ และความจ าเปน็ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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4.4  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศในการตดิตอ่สือ่สาร

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการแลกเปล่ียนครู และ
นกัเรียนไทย - จีน (MOU) 
ระหว่าง อบจ.กาฬสินธุ์กบั
สถาบนัขงจือ้

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางภาษาจีนของ
นกัเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
ร่วมศึกษา ดูงานและ
แลกเปล่ียนครูและนกัเรียน 
ไทย-จีน กบั สถาบนัขงจือ้ ณ
 ประเทศจีน จ านวน 80 คน

800,000 800,000 800,000  จ านวนของ
นกัเรียน ครู ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

ครู และนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางภาษา
กบัเจ้าของภาษาโดยตรง

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU)

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การติดต่อส่ือสารด้วย
ภาษาจีนของนกัเรียนในสังกดั

 จ้างครูภาษาจีน ในโรงเรียน
สังกดัอบจ.กาฬสินธุ์  
โรงเรียนจ านวน 12 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน  รวม 24
 คน

1,890,000 1,890,000 1,890,000 ร้อยละของ
นักเรียนทีส่ามารถ
ใช้ภาษาจีน
ติดต่อส่ือสารได้

นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 
อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษากบั
เจ้าของภาษาโดยตรง

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาองักฤษ

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การติดต่อส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษของนกัเรียนใน
สังกดั

จ้างครูภาษาองักฤษ ใน
โรงเรียนสังกดั อบจ.กาฬสินธุ์
 โรงเรียนจ านวน 12 
โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท

3,000,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีส่ามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ติดต่อส่ือสารได้

นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 
อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษากบั
เจ้าของภาษาโดยตรง

กองการศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเชียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครู
และนกัเรียนในสังกดั 12 
โรงเรียน

960,000  ร้อยละของ
นกัเรียนที่มี
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ครูและนกัเรียนในสังกดั
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

กองการศึกษา

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 4.3-6 - 298



4.4  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศในการตดิตอ่สือ่สาร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5  โครงการเข้าค่ายภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน

นกัเรียนในสังกดั อบจ.
กาฬสินธุ์ จ านวน 200  คน

250,000         จ านวนของ
นกัเรียน ครู ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

ครู และนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางภาษา
กบัเจ้าของภาษาโดยตรง

กองการศึกษา

6 โครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน

นกัเรียนในสังกดัอบจ.
กาฬสินธุ์ จ านวน 200  คน

300,000         จ านวนของ
นกัเรียน ครู ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

ครู และนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางภาษา
กบัเจ้าของภาษาโดยตรง

กองการศึกษา

7 ส่งเสริมทักษะพัฒนาภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนกลาง

เพื่อใหค้รู นกัเรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรมจีนกลางเบือ้งต้น

จัดอบรมข้าราชการครู 
นกัเรียน ประกอบด้วย ครู
จ านวน 12 คน นกัเรียน 228
 คน จากโรงเรียนในสังกดัทั้ง
 12 โรง รวมจ านวน 240 คน

       240,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครู นกัเรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจภาษ ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีนกลางได้อย่าง
ถูกต้อง

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการพัฒนาบคุลากรด้าน
ภาษาจีนระหว่าง อบจ.
กาฬสินธุ์กบัสถาบนัขงจือ้

เพื่อการพัฒนาบคุลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการสร้างวิสัยทัศนใ์นการ
ส่งเสริมในการเรียนการสอน
ภาษาจีน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
ร่วมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร
โรงเรียน บคุลากรและ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกบัสถาบนัขงจือ้ ณ 
ประเทศจีน จ านวน 50 คน

500,000         จ านวนผู้บริหาร
โรงเรียน บุคลากร
และผู้บริหารอบจ.
ทีไ่ปศึกษาดูงาน
กับสถาบันขงจือ้ ณ
 ประเทศจีน

ตระหนกัถึงความส าคัญของ
การพัฒนาบคุลากรใหท้ันต่อ
ความต้องการของสภาพ
ปจัจุบนัทางด้านภาษาจีน

กองการศึกษา

ป ี2558  รวมจ านวน 8 โครงการ 7,940,000

ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,690,000

ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,690,000

ที่

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.5   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหกั้บบคุลากรของทอ้งถ่ินและประชาชนในจงัหวัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพื่อประเมนิผลการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ใหม้คุีณภาพ ได้มาตรฐาน

 1.ประเมนิมาตรฐานการจัด
การศึกษา และนเิทศภายใน
สถานศึกษา 2. จัดท า
เอกสารรายงานการประเมนิ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ประจ าปี

450,000 450,000 450,000 จ านวนคร้ังใน
การประเมนิ
มาตรฐานการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกดัจัด
การศึกษามคุีณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาท้องถิน่ 
และระดับชาติ

กองการศึกษา

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาใน
การปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดั อบจ.กส.

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรในสถานศึกษาสังกดั
 จ านวน 1 คร้ัง

240,000 240,000 240,000 จ านวนคร้ังใน
การจัดอบรม
ปรับปรุง
หลักสูตรของ
สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกดัจัด
การศึกษามคุีณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาท้องถิน่ 
และระดับชาติ

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกดัอบจ.กาฬสินธุ์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปน็ศูนย์
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

 ความพึงพอใจในการจัด
กจิกรรมการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการร้อยละ 
80

    1,000,000  ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การจัดกจิกรรม

อบจ.กาฬสินธุ์มศูีนย์การ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดย ใช้โรงเรียน
เปน็ฐาน

เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปน็ศูนย์
การเรียนรู้และการพัฒนา
การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน

โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 จ านวน 12 โรง

    2,000,000        จ านวนโรงเรียน
ที่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.3-6 - 300



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.5   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหกั้บบคุลากรของทอ้งถ่ินและประชาชนในจงัหวัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการนกัเรียน ในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการของ
นกัเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกดั อบจ.กาฬสินธุ์

  1. นกัเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมงาน หรือร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับ
จังหวัด, ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 2. จัดการ
แข่งขันทางวิชาการระหว่าง
นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั

1,500,000 ร้อยละของ
จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับรางวัล

นกัเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกดัมกีาร
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
อย่างต่อเนือ่ง

กองการศึกษา

6 โครงการประกวด
สถานศึกษาดีเด่นกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิน่ที่ 12

ได้คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น
ระดับกลุ่มการศึกษาดีเด่น

โรงเรียนในกลุ่ม 12 (ร้อยเอด็
 ขอนแกน่ มหาสารคาม 
กาฬสินธุ)์

200,000 จ านวนของ
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

พัฒนาโรงเรียนในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิน่ใหม้ี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

ป ี2558  รวมจ านวน 6 โครงการ 5,390,000
ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 690,000
ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 690,000

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.3-6 - 301



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.6   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบคุลากรของอบจ.กาฬสนิธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการวันครู เพื่อยกย่อง เทิดทูน และ
สร้างขวัญก าลังใจแด่คุณครู  
ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกดั

 จัดงานวันครู  และแสดง
นวัตกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดั

100,000  ร้อยละของครูที่
เข้าร่วมกจิกรรม
ในวันครู

ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาในสังกดัอบจ.กาฬสินธุ์
มขีวัญ ก าลังใจในการท างาน
และได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
ร่วมกบัสถาบนัอดุมศึกษา 
(MOU)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกดัอบจ.
กาฬสินธุ์

ผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกดั ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้

2,000,000   จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วมโครงการ
สถาบนัอดุมศึกษา
ที่ท าข้อตกลง 
(MOU)

ผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกดัมกีาร
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
อย่างต่อเนือ่ง

กองการศึกษา

3 โครงการประกวดบคุลากรใน
การท างานของบคุลากรของ
การท างานเปน็ทีมของ
บคุลากรของอบจ.กาฬสินธุ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสร้างแรงจูงใจใน
การท างานใหก้บับคุลากร
อบจ.กาฬสินธุ์

จ านวน 1 โครงการๆ ละ 
30,000.- บาท

        30,000  จ านวนคร้ังใน
การจัดโครงการ

ข้าราชการ/พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างประจ า มีความสามัคคี
และมีแรงจูงใจในการท างาน

ส านักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"การพัฒนาศักยภาพ
พนกังานจ้าง" เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการ
ปฏบิติังานพนกังานจ้าง สป. 
อบจ.กาฬสินธุ์

เพื่อใหบ้คุลากร พนกังานจ้าง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
หลัก ด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์ และ
การบริการที่ดี

พนกังานจ้าง ส านกัปลัดฯ 
จ านวน 16 คน โดยฝึกอบรม
1 คร้ัง/ปี

        33,000  จ านวนพนกังาน
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม

พนกังานจ้าง ส านกัปลัดฯ 
ได้รัการพัฒนาสมรรถนะ
หลักด้านมุง่ผลสัมฤทธิ์และ
การบริการที่ดี

ส านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.3-6 - 302



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.6   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบคุลากรของอบจ.กาฬสนิธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5 โครงการฝึกอบรมดับเพลิง:การ
ฝึกซ้อมดับเพลิงเบือ้งต้นและ
อพยพหนีไฟ

เพือ่ด าเนินการตามประกาศ 
กท.มท. เร่ืองป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพือ่ความปลอดภัยของลูกจ้าง
ในการท างาน จัดให้ลูกจ้างเข้า
รับการฝึกอบรมการดับเพลิง
ขัน้ต้น จากหน่วยงานทีท่าง
ราชการก าหนด หรือยอมรับไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 40  ของ
จ านวนลูกจ้างในแต่ละ
หน่วยงานของสถาน
ประกอบการ

ข้าราขการและพนักงานของ 
อบจ.กส.  จ านวน 50 คน

       120,000 จ านวนข้าราชการ
และพนักงานที่
ได้รับการฝึกอบรม

ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
อบจ.กาฬสินธุ ์ได้รับความรู้
เกีย่วกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต้น

กองช่าง

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาการจัดท าผังเมืองรวม
จังหวดั

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาเกีย่วกับ
การจัดท าผังเมืองรวมจังหวดั

ข้าราขการ อบจ.กาฬสินธุ ์
จ านวน 50 คน

       250,000 จ านวนข้าราชการ
ทีไ่ด้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ

ขา้ราขการ ของอบจ.กาฬสินธุ ์มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท า
ผังเมอืงรวม,  การเปล่ียนแปลง
แกไ้ข ผังเมอืงรวมและการ
ปรับปรุงผังเมอืงรวมจงัหวดั,  ผัง
เมอืงของชมุชน ผังเมอืงของ
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กองช่าง

7 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน ของอบจ.กาฬสินธุ์

อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ผู้
บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน ของอบจ.
กาฬสินธุ์

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน ของอบจ.
กาฬสินธุ ์จ านวน 300 คน

5,000,000      5,000,000      5,000,000      จ านวนผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ 
พนักงาน ของ
อบจ.กส. ทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน ของ 
อบจ.กาฬสินธุ ์ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอยา่งต่อเนือ่ง

ส านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.3-6 - 303



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.6   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบคุลากรของอบจ.กาฬสนิธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

8 โครงการฝึกอบรมชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร ก.พ.

เพือ่ให้ข้าราชการ/บุคลากร/
ลูกจ้าง มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานและใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์

จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 900  บาท         27,000  จ านวนชุดการ
เรียนรู้ที่ได้รับ

ข้าราชการ/บุคลากร และ
ลูกจ้าง มีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

9 โครงการฝึกอบรมด้วย
จริยธรรมและคุณธรรม

เพือ่สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์

จ านวน 1 โครงการๆ ละ 
100,000.- บาท

       100,000  จ านวนคร้ังใน
การจัดโครงการ

ข้าราชการ/บุคลากร และลูกจ้าง ส านักปลัดฯ

10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี
รายได้ของ อบจ.กาฬสินธุ์

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี
รายได้ของ อบจ.กาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการจ านวน 180 
คน

       100,000        100,000         50,000 จ านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ
อบรม

อบจ.กาฬสินธุ์มรีายได้
เพิ่มขึน้จากการจัดเกบ็ภาษี
เอง

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

ป ี2558  รวมจ านวน 10 โครงการ 7,760,000
ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 5,100,000
ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 5,050,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.3-6 - 304



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเอกสารทัว่ไป

เพือ่ใช้ในการสแกนเอกสารของ
ศูนยข์้อมูลข่าวสารจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล์ pdf หรือรูปภาพ

เเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเอกสารทั่วไป จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 3,000.- บาท

          6,000  จ านวนเคร่ือง
สแกนเนอร์ที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และลดปริมาณ
เอกสารในการจัดเก็บ (less 
paper)

ส านักปลัดฯ

2 จัดซ้ือม่านตัดอากาศรุ่นกลาง 
ชนิดลมกลางแรงลม 10 M/S  
ขนาด 120 ซ.ม.x2 ม.

เพือ่ติดต้ังทีห่อประชุม เฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
ป้องกันอุณหภูมิความเยน็ใน
หอประชุมไม่ให้กระจาย ออก
นอกห้องประชุม   เป็นการ
ประหยดัพลังงาน

จ านวน  8  เคร่ือง ๆ ละ 
30,000.-  บาท

      240,000  จ านวนมา่นตัด
อากาศที่ติดต้ัง

ประหยดัพลังงานไฟฟ้า และ
รักษาอายกุารใช้งานของ
เคร่ืองปรับอากาศอืน่ไม่ให้
ท างานส่งความเยน็หนักเกินไป

ส านักปลัดฯ

3 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง (Wall Type)  
ประหยดัไฟเบอร์ 5

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้
งานของแอร์ให้เหมาะสมกับ
จ านวนคนทีใ่ช้หอประชุม และ
จัดหาเคร่ืองปรับอากาศมาเพิม่
เพือ่ปรับอุณหภูมิห้องประชุมให้
เหมาะสมกับผู้ใช้ห้องประชุม

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(Wall Type)  ประหยดัไฟ
เบอร์ 5  ขนาดไม่น้อยกวา่  
35,000 BTU จ านวน 6 
เคร่ือง ๆ ละ  50,000.- บาท

      300,000  จ านวน
เคร่ืองปรับอากาศ
ที่ติดต้ัง

ระดับความเยน็ของอุณภูมิใน
หอประชุมฯ  เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ใช้หอประชุมฯ  ทีม่ี
ปริมาณมากขึน้

ส านักปลัดฯ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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4 จัดซ้ือแท่นยนืบรรยาย (โพ
เด่ียม)  แบบอะครีลิค

เพือ่ใช้เป็นแท่นยนืบรรยายของ
ผู้กล่าวรายงาน และประธาน
เปิดงานในหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษาฯ ทดแทน
ของเดิมทีเ่ก่าและช ารุด

แท่นยนืบรรยาย(โพเด่ียม)  
แบบอะครีลิค หนา 15 มม.  
ขนาดสูง 120 ซม.  แท่นวาง
ด้านบนขนาด 50x40 ซม.  
พร้อมพิมพ์ตรา อบจ. และชือ่
เวบ็ไซต์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
50,000.- บาท

      100,000  จ านวนแท่นยืน
บรรยายที่ได้รับ

อบจ.กส.  มีแท่นบรรยายใช้
งานทดแทนของเดิม

ส านักปลัดฯ

5 จัดซ้ือชุดรับแขก ใช้เป็นทีรั่บรองผู้มีเกียรติ เมือ่มี
การจัดประชุมต่างๆ ทดแทน
ของเดิมทีไ่ด้มาต้ังแต่ ปี 2549 
และขาดช ารุดแล้ว  ส าหรับใช้
ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
80  พรรษาฯ

ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด ๆ ละ
 20,000.- บาท

        20,000  จ านวนโซฟาที่
ได้รับ

มีโซฟาทดแทนของเดิมให้มี
ความเหมาะสม

ส านักปลัดฯ

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่2

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ส านักปลัด อบจ.กาฬสินธุ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่2   จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิว้ 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
30,000.- บาท

      150,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับ

มีคอมพิวเตอร์ทีม่ี
ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ 
ส านักปลัดฯ ในการปฏิบัติงาน
นอกพืน้ที่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 25,000.- บาท

        50,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โนต้บุค๊ที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

8 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VA

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
3,000.- บาท

          9,000  จ านวนเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าที่
ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ
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9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า แบบ 
Network แบบที1่ (35 หน้า
ต่อนาที)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า แบบ Network 
แบบที1่ (35 หน้าต่อนาที) 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
19,900.- บาท

        39,800  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

10 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ด า) ความเร็ว 50 
แผ่นต่อนาที

เพือ่ใช้ในการถ่ายเอกสาร
ราชการเกีย่วกับงานบุคลากร
ของ อบจ.กาฬสินธุ์

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
210,000.- บาท

      210,000  จ านวนเคร่ือง
ถ่ายเอกสารที่
ได้รับ

มีเคร่ืองถ่ายเอกสารเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ส านักปลัดฯ

11 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อม
เก้าอี ้ระดับ 7

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

จ านวน 1  ชุดๆ ละ 9,000.- 
บาท

          9,000  จ านวนโต๊ะ
ท างานที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

12 จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
เนือ่งจากตัวเดิมช ารุด

จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 9,000.- 
บาท

        16,000  จ านวนเกา้อี้
ท างานที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

13 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกแบบเล่ือน 2 ช่อง 4 ชัน้

เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกแบบ
เล่ือน 2 ช่อง 4 ชัน้ จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 6,500.- บาท

        13,000  จ านวนตู้เกบ็
เอกสารที่ได้รับ

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเอกสาร

ส านักปลัดฯ

14 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ
ท าลาย 10 แผ่น

เพือ่ใช้ในการท าลายเอกสาร
ทางราชการอยา่งถูกวธิปี้องกัน
ข้อมูลทีเ่ป็นข้อมูลเฉพาะออก
ไปสู่บุคคลทีไ่ม่มีส่วนเกีย่วข้อง

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ
ท าลาย 10 แผ่น ท าลาย
เอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกวา่ 
10 แผ่น, ขนาดกระดาษทีย่อ่ย
ไม่กวา้งกวา่ 4 มม. จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 20,000.- บาท

        20,000  จ านวนเคร่ือง
ท าลายเอกสารที่
ได้รับ

เกิดการท าลายเอกสารของ
ทางราชการทีเ่หมาะสม

ส านักปลัดฯ
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15 ค่าซ่อมบ ารุงดูแลรักษาลิฟท์
โดยสารขนาด 750 กิโลกรัม

เพือ่การปรับปรุงบ ารุงรักษา
ลิฟท์โดยสารให้มีการใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพสม่ าเสมอ

ลิฟท์โดยสารขนาด 750 
กิโลกรัม ความเร็ว 60m/s 
ความสูง 4 ชัน้ 4 ประตู 
ตรงกันตามแนวด่ิง จอด 4 ชัน้ 
(แบบปีต่อป)ี จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 27,500.- บาท

        55,000         55,000         55,000  จ านวนลิฟท์ที่
ได้รับการซ่อม
บ ารุงรักษา

ประชาชนและบุคลากร ผู้มา
ติดต่อราชการ อบจ. ได้รับ
ความสะดวก และเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด

ส านักปลัดฯ

16 จัดซ้ือกล้องวดีีโอแบบความ
คมชัดสูง พร้อมอุปกรณ์

เพือ่ใช้ในการบันทึกภาพ
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั ด้วยทีผ่่านมามี
หลายงานทีซ้่อนกันและไม่
สามารถทีจ่ะไปทัง้สองงานได้ใน
เวลาเดียวกันท าให้ได้ภาพ 
เฉพาะทีเ่ป็นภาพถ่ายหรือภาพ
วดีีโออยา่งเดียว

กล้องวดีีโอแบบความคมชดัสูง 
พร้อมอปุกรณ์ HD Video Codec
 รองรับการบนัทกึภาพวดีิโอแบบ
ความคมชดัสูงแบบ 
MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ 
ver.2.0 STD Video Codec 
STD:MPEG2-PS รองรับการถา่ย
ภาพนิง่ได้(โฟโต้โหมด) 16.0 
ล้านพกิเซลฯ จ านวน 1 ชดุ ๆ ละ
 95,000.- บาท

        95,000  จ านวนกล้อง
วีดีโอที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และผลงานมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

17 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

เพือ่ใช้ในการน าเสนอภาพ, 
วดีีโอ, ข้อมูลกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2500 ANSI Lumens จ านวน 
1 เคร่ือง ๆ ละ 24,000.- บาท

        24,000  จ านวนเคร่ือง
มลัติมเีดียที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และการน าเสนอ
ผลงานมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

18 จัดซ้ือจอรับภาพชนิดขาต้ัง 
ขนาด 100 นิว้

เพือ่ใช้ในการน าเสนอภาพ, 
วดีีโอ, ข้อมูลกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

จอรับภาพชนิดขาต้ัง ขนาด 100
 นิ้ว มีขาต้ังและจอภาพม้วนเก็บ
ในกล่องได้, ขนาดของจอภาพไม่
น้อยกว่า 60x80 นิ้ว, บังคับจอ
ขึ้นลงด้วยมือ, Ratio 4:3 จ านวน
 1 จอๆ ละ 10,000.- บาท

        10,000  จ านวน
จอรับภาพชนดิ
ขาต้ังที่ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และการน าเสนอ
ผลงานมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ
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19 จัดซ้ือขาต้ังโปรเจคเตอร์แบบ
เคล่ือนยา้ย ปรับสูงต่ าได้

เพือ่ใช้ในการวางเคร่ือง
โปรเจคเตอร์น าเสนอภาพ, 
วดีีโอ, ข้อมูลกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ขาต้ังโปรเจคเตอร์แบบ
เคล่ือนย้าย ปรับสูงต่ าได้, เป็น
ขาต้ังแบบเคล่ือนย้าย ถอด
ประกอบได้, ปรับสูงต่ าได้ไม่
น้อยกว่า 100-180 เซนติเมตร, 
ถาดวางขนาดไม่น้อยกว่า 30x32
 เซนติเมตรจ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
5,000.- บาท

          5,000  จ านวนขาต้ัง
โปรเจคเตอร์ที่
ได้รับ

เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และการน าเสนอ
ผลงานมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

20 ปรับปรุงกล้องวงจรปิด เพือ่ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้
สามารถสอดส่องรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพยสิ์นของ 
อบจ. อยา่งทัว่ถึงและมี
ประสิทธภิาพ

ปรับปรุงเคร่ืองบันทึกจากห้อง
ประธานสภามาทีห่้องส านัก
ปลัด เพิม่กล้องวงจรปิด จ านวน
 5 กล้อง เพิม่ชุดจ่ายไฟเข้า
กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด ๆ
 ละ 50,000.- บาท

        50,000  จ านวนกล้อง
วงจรปดิที่ได้รับ
เพิ่ม

เกิดความปลอดภัยต่อ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ 
และบุคคลทีม่าติดต่อราชการ
กับ อบจ.

ส านักปลัดฯ

21 จัดซ้ือและติดต้ังตู้สาขา
โทรศัพท์แบบดิจิตอล

เพือ่ให้การติดต่อส่ือสารทาง
โทรศัพท์ภายในส านักงาน 
อบจ.กาฬสินธุเ์ป็นไปโดยสะดวก
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้
โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์แบบ
ดิจิตอลรองรับสายได้ 8 วงจร
ภายนอก 48 วงจรสายใน 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน
 1 ระบบ

      235,000  จ านวนระบบ
ตู้สาขาโทรศัพท์
แบบดิจิตอล

การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์
ของทางราชการ

ส านักปลัดฯ

22 จัดท าระบบเสียงตามสาย
ภายใน อบจ.กาฬสินธุ์

เพือ่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ภารกิจ อบจ.

จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 
75,000.- บาท (รายละเอียด
ตามประมาณการกองช่าง)

        75,000  จ านวนระบบ
เสียงตามสาย
ภายใน อบจ.

บุคลากร อบจ.กาฬสินธุ ์รับรู้
ข่าวสารประชาสัมพันธ ์ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรอยา่ง
ทัว่ถึง

ส านักปลัดฯ
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23 จัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายภาพ 
ขนาด 18-300 mm.

เพือ่ประกอบกล้องถ่ายภาพทีม่ี
อยูแ่ล้ว ให้มีระยะการถ่ายภาพ
ทีห่ลากหลายและมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

เลนส์กล้องถ่ายภาพ ขนาด 
18-300 mm. จ านวน 1 ตัว ๆ
 ละ 36,190.-  บาท

        36,190  จ านวนเลนส์
กล้องถ่ายภาพที่
ได้รับ

สามารถถ่ายภาพในระยะที่
แตกต่างกันแล้วมีความชัดเจน
มากยิง่ขึน้

ส านักปลัดฯ

24 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพื่อบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการใน อบจ.
กาฬสินธุ์

เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
30,000 บาท

        30,000  จ านวนเคร่ือง
ท าน้ าร้อน-น้ า
เย็นที่ได้รับ

มเีคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ส านักปลัดฯ

25 จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอีท้ างาน
ข้าราชการ ระดับ 3-5

 เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือโต๊ะและเก้าอีท้ างาน จ านวน
 2 ชุดๆ  ละ  6,000  บาท

        12,000 จ านวนโต๊ะท างาน
ทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

26 จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอีท้ างาน
ข้าราชการ ระดับ 1.-2

 เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือโต๊ะและเก้าอีท้ างาน จ านวน
 4 ชุดๆ  ละ  4,000  บาท

        16,000 จ านวนเก้าอีห้นัง
เทียมทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

27 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
ตัว

          8,000  จ านวนโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

28 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้  เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

        27,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

29 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
จ านวน 1 เคร่ือง

        32,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

30 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
(Printer)

 เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
(Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

          5,500  จ านวนเคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์ทีไ่ด้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ

31 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารง่าย
ต่อการค้นหา

แบบตู้เหล็กประตูบานเล่ือน
กระจก 2 ช่อง 4 ชัน้ จ านวน  
1 หลัง

          4,000  จ านวนตู้เก็บ
เอกสารทีไ่ด้รับ

การเก็บเอกสารทางราชการ
เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น

กองส่งเสริมฯ

32 จัดซ้ือตู้เหล็กทึบ เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารง่าย
ต่อการค้นหา

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัน้ 
จ านวน 1 หลัง

          7,500  จ านวนตู้เหล็กทึบ
ทีไ่ด้รับ

การเก็บเอกสารทางราชการ
เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น

กองส่งเสริมฯ
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33 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั เพือ่ป้องกันและก าจัดยงุลายที่
เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 
จ านวน 12 เคร่ือง

      780,000       780,000  จ านวนเคร่ืองพ่น
หมอกควนัทีไ่ด้รับ

ป้องกันและก าจัดยงุลายใน
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุท์ัง้
 12 โรงเรียน

กองส่งเสริมฯ

34 จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยงุลาย เพือ่ป้องกันและก าจัดยงุลายที่
เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยงุลาย 
จ านวน 30 ลิตร/โรงเรียน รวม
 360 ลิตร

      486,000       486,000  จ านวนน้ ายา
ก าจัดยงุลาย : ลิตร

ป้องกันและก าจัดยงุลายใน
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุท์ัง้
 12 โรงเรียน

กองส่งเสริมฯ

35 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น เพือ่ใช้ในการปรับสภาพ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ให้มีความสวยงามเพือ่เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจแก่ประชาชน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 
จ านวน 2 คัน

        60,000         60,000         60,000  จ านวนเคร่ืองตัด
หญ้าแบบเข็นที่
ได้รับ

ปรับสภาพสวนสาธารณเฉลิม
พระเกียรติฯ ให้มีความ
สวยงามเพือ่เป็นทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจแก่ประชาชน

กองส่งเสริมฯ

36 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่

เพือ่ใช้ในการปรับสภาพ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ให้มีความสวยงามเพือ่เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจแก่ประชาชน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่ เคร่ืองยนต์ 4 
จังหวะ จ านวน 2 เคร่ือง

        19,000         19,000         19,000  จ านวนเคร่ืองตัด
หญ้าแบบสะพาย
ไหล่ทีไ่ด้รับ

ปรับสภาพสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความ
สวยงามเพือ่เป็นทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจแก่ประชาชน

กองส่งเสริมฯ

37 จัดซ้ือรถตัดหญ้าแบบนัง่ขับ เพือ่ใช้ในการปรับสภาพ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ให้มีความสวยงามเพือ่เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจแก่ประชาชน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ
 จ านวน 1 คัน

      182,000 จ านวนเคร่ืองตัด
หญ้าแบบนัง่ขับที่
ได้รับ

ปรับสภาพสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความ
สวยงามเพือ่เป็นทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจแก่ประชาชน

กองส่งเสริมฯ

38 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการในองค์การบริหารส่วน
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการใน อบจ.กส. 
ผ่านมาตรฐานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 5 ประเภท

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการในส านักงาน อบจ.กส.
 ผ่านมาตรฐาน จ านวน 5 
ประเภท

      500,000       500,000       500,000 จ านวนส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับคนพิการ
ผ่านมาตรฐาน

เพือ่ให้ผู้พิการทีเ่ข้ามาติดต่อ
ราชการใน อบจ.กส. ได้รับ
ความสะดวก

กองส่งเสริมฯ
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39 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกแบบเล่ือน 2 ช่อง 2 ชัน้

เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกแบบ
เล่ือน 2 ช่อง 2 ชัน้ จ านวน 1 
หลัง ๆ ละ 3,500.- บาท

          3,500  จ านวนตู้เกบ็
เอกสารที่ได้รับ

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเอกสาร

กองส่งเสริมฯ

40 จัดซ้ือชัน้วางของ เพือ่ใช้ประจ ากองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ชัน้วางของ จ านวน 1 ตัวๆละ 
3,000 บาท

          3,000 จ านวนชัน้วางของ
ทีไ่ด้รับ

มีชัน้วางของเพือ่ใช้งานในกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ

กองส่งเสริมฯ

41 จัดซ้ือโต๊ะโค้งเข้ามุม เพือ่ใช้ประจ ากองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

โต๊ะโค้งเข้ามุม จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 1,750 บาท

          1,750 จ านวนโต๊ะโค้งเข้า
มุมทีไ่ด้รับ

มีโต๊ะโค้งเข้ามุมเพือ่ใช้งานใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ

กองส่งเสริมฯ

42 จัดซ้ือรถมอเตอร์เกรดเดอร์ (รถ
เกล่ียดิน)  ขนาดไม่น้อยกวา่  
185  แรงม้า  2  คัน

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ให้บริการประชาชนตาม
โครงการพัฒนาท้องถิน่โดย
เคร่ืองจักรกล

เป็นรถเกล่ียดินล้อยางมี 6  ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย
กวา่ 6 สูบ 4  จังหวะ มีก าลัง
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 185  แรงม้า
 อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด 
จ านวน 2  คัน  ๆ ละ 
8,500,000  บาท

    8,500,000     8,500,000 จ านวนรถเกรด
เดอร์

มีรถเกล่ียมอเตอร์เกรด ใช้ใน
การปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ถนนทีช่ ารุดเสียหายให้มีสภาพ
การใช้งานได้ดี ภายในเขต
จังหวดั

กองช่าง

43 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพือ่ใช้สูบน้ าช่วยเหลือ
เกษตรกรในการท านาหรือ
ปลูกพืชอืน่รวมไปถึงการ
ช่วยเหลือประชาชนสูบน้ าท่วม

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล
 4 สูบ 4  จังหวะ ขนาดไม่ต่ า
กวา่  50  แรงม้า จ านวน 8  
เคร่ือง ๆ ละ 540,000  บาท

    2,160,000     2,160,000 จ านวนเคร่ืองสูบน้ า เกษตรกรทีป่ระสพภัยพิบัติใน
เขตจังหวดัได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

กองช่าง
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44 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด
 2  ตันแบบมีช่องวา่งด้านหลัง
คนขับ (CAB)

เพือ่ใช้เป็นพาหนะในการ
ออกไปปฏิบัติหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าทีก่องช่าง

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4  จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
2,400  ซีซี. น้ าหนักบรรทุกไม่
ต่ ากวา่ 1  ตัน มีช่องวา่ง
ด้านหลังคนขับเป็นกระบะ
ส าเร็จรูป จ านวน 2  คัน คันละ
 688,000  บาท

      688,000       688,000 จ านวนรถบรรทุก
ดีเซล

มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามและการขนส่งวสัดุ
อุปกรณ์  และบุคลากรออก
ท้องทีใ่นการพัฒนาท้องถิน่

กองช่าง

45 ก่อสร้างอาคาร  ถนนและส่ิง
สาธารณูปโภคในโรงซ่อม
เคร่ืองจักรกลใหม่  อบจ.กส.  
อ าเภอเมือง  จังหวดักาฬสินธุ์

เนือ่งจากโรงซ่อมเคร่ืองจักรกล
เดิมมีพืน้ทีคั่บแคบ  ไม่สะดวก
ในการขนยา้ยเคร่ืองจักรกลเข้า
ออกและไม่เพียงพอในการเก็บ
รักษาเคร่ืองจักรกล

กอ่สร้างโรงซ่อมเคร่ืองจกัรกล 1 
 หลัง 2,000,000  บาท ปอ้มยาม
 1  หลัง 100,000  บาท ถนน 
คสล.  ขนาดกวา้ง 8.00  เมตร 
ยาว 297  เมตร 200,000  บาท
ส านกังาน, สวนหยอ่ม, เสาธง 1  
แหง่ 7,500,000  บาท ถนน คสล.
 และลานคสล. ขนาดพืน้ที ่5,300
  ตร.ม.  2,900,000  บาท ร่อง
ระบายน้ า 1  แหง่ 1,500,000  
บาท อาคารบา้นพกั 3 หลัง 
3,500,000  บาท

    9,800,000     7,900,000 จ านวนโรงซ่อม
เคร่ืองจักรกล 
ป้อมยาม ถนน 
คสล.  สนง.
สวนหยอ่ม ทีไ่ด้
ก่อสร้าง

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เหมาะสม

กองช่าง

46 จัดซ้ือชุดกระแทกเจาะหิน  
(DOWN THE  HOLE  
HAMMER)

เพือ่ใช้กับชุดขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล  ทีใ่ห้บริการขุดเจาะแก่
ประชาชน ในพัน้ทีจ่ังหวดั
กาฬสินธุ์

ใช้ส าหรับเจาะชัน้หินแข็งแบบ 
BOUTTON  BIT ขนาดต้ังแต่ 4
 1/2 นิว้ ถึง 6  1/2นิว้ ชุดละ 
112,000 บาท จ านวน 2 ชุด

      112,000       112,000 จ านวนชุดกระแทก
เจาะหินทีไ่ด้รับ

เพือ่ให้งานขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลมีประสิทธภิาพมาก
ยิง่ขึน้

กองช่าง
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47 จัดซ้ือหัวเจาะบ่อน้ าบาดาล  
ขนาด  4  1/2  นิว้

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

หัวเจาะบ่อน้ าบาดาล ประเภท
ขุดเจาะหินแข็งแบบกระดูม
ชนิด BUTTON  BIT  ขนาด 4
 1/2 นิว้ จ านวน 2  หัว ๆ ละ 
40,000  บาท

        80,000 จ านวนหัวเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด Ø  
4  1/2  นิว้ ทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

48 จัดซ้ือหัวเจาะบ่อน้ าบาดาล   
ขนาด   5  1/2 นิว้

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

หัวเจาะบ่อน้ าบาดาล ประเภท
ขุดเจาะหินแข็ง แบบกระดูม
ชนิด BUTTON  BIT  ขนาด 5
 1/2 นิว้ จ านวน 2  หัว ๆ ละ 
45,000  บาท

        90,000 จ านวนหัวเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด  Ø 
5  1/2 นิว้ ทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

49 จัดซ้ือหัวเจาะบ่อน้ าบาดาล
ประเภทขุดเจาะแบบใบพัด 
DRAG BIT

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

หัวเจาะบ่อน้ าบาดาลประเภท
ขุดเจาะแบบใบพัด DRAG BIT 
ขนาด Ø 8 นิว้ จ านวน 2 หัว 
หัวละ 40,000 บาท

        80,000 หัวเจาะบ่อน้ า
บาดาลประเภทขุด
เจาะแบบใบพัด 
DRAG BIT ทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

50 จัดซ้ือก้านเจาะบ่อน้ าบาดาล เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

ก้านเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด
ยาว 10  ฟุต เป็นก้านแบบ 
SEAMLESS STEEL  PIPE 
ขนาด  2 7/8 นิว้ จ านวน 
20  ก้านๆ ละ 12,000  บาท

      240,000 จ านวนก้านเจาะ
บ่อน้ าบาดาลที่
ได้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

51 จัดซ้ือหัวเจาะเพชร แบบ
เกลียวหยาบ  ขนาด 4"

เพือ่ใช้ส าหรับเจาะเก็บตัวอยา่ง
คอนกรีตและแอสฟัลล์ติค

หัวเจาะเพชรแบบเกลียวหยาบ
 ขนาด 4 "  จ านวน 2  หัวๆ 
ละ 23,000  บาท

        46,000 จ านวนหัวเจาะ
เพชรแบบเกลียว
หยาบทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง
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52 จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GPS

เพือ่ใช้หาพิกัดประกอบการ
ส ารวจในสนาม

เคร่ืองมอืหาต าแหนง่พกิดับนโลก
โดยใชสั้ญญาณจากดาวเทยีมใน
ระบบ GPS  มจี านวนชอ่งรับ
สัญญาณ parallel จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 12  ชอ่ง มจีอภาพแบบ
 LED ขนาดไมน่อ้ยวา่ 1.4x1.7 
นิว้ พร้อมอปุกรณ์แบตเตอร่ี 
จ านวน 1  ชดุ (ถา่ยแบตเตอร่ี
ขนาด AA 2 กอ้น) พร้อมสายส่ง
ขอ้มลูเขา้คอมพวิเตอร์ จ านวน 5  
เคร่ืองๆ ละ 10,000  บาท

        50,000 จ านวนเคร่ืองหา
พิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ที่
ได้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
 ตรงกับความเป็นจริง

กองช่าง

53 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(INKJET  PRINTER)

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(INKJET  PRINTER)  ใช้
ส าหรับส่ิงพิมพ์และงานที่
จ าเป็นอืน่ ๆ ราคาเคร่ืองละ 
4,300  บาท จ านวน 2  เคร่ือง

          8,600 ทีไ่ด้รับจ านวน
เคร่ืองพิมพ์ชนิด
ฉีดหมึกทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

54 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล
 ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16  
ล้านพิกเซล จ านวน 3  กล้องๆ
 ละ 10,000  บาท

        30,000 จ านวนกล้องถ่าย
ภาพนิง่ทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ กองช่าง

55 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อเกบ็แฟ้มเอกสารของ
กองช่าง

ตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 4 
หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

        22,000 จ านวนตู้เหล็กบาน
เล่ือนทีไ่ด้รับ

การเก็บเอกสารทางราชการ
เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น

กองช่าง

56 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารง่าย
ต่อการค้นหา

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 หลัง 
ราคาหลังละ 8,000 บาท

        24,000           8,000 จ านวนตู้เก็บ
เอกสารทีไ่ด้รับ

การเก็บเอกสารทางราชการ
เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น

กองช่าง
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57 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 25,000.- บาท

        50,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

58 จัดซ้ือกล้องวัดมมุ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

กล้องวัดมมุ ชนดิอา่นค่ามมุ
ได้ละเอยีด 5  พิลิปดา 
จ านวน 1  ตัว ๆ ละ 97,000
 บาท

        97,000 จ านวนกล้องวดั
มุมทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

59 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 
 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 30  ซีซี.  พร้อมใบมีด
 เคร่ืองละ 9,500  บาท จ านวน
 3  เคร่ือง

        28,500 จ านวนเคร่ืองตัด
หญ้าแบบข้อแข็งที่
ได้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

60 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน เคร่ืองยนต์ขนาดไม่
ต่ ากวา่ 5.6  แรงม้า รัศมีตัด
กวา้งไม่น้อยกวา่ 20  นิว้ ราคา
เคร่ืองละ 12,000  บาท 
จ านวน 3  เคร่ือง

        36,000 จ านวนเคร่ืองตัด
หญ้าแบบล้อ
จักรยานทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

ยทุธ 4.7 - 316



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
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ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

61 จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจกองช่าง

เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ าหนักของ
เคร่ืองตบดินไม่ต่ ากวา่ 80  
กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกวา่
 5  ตัน ความเร็วในการตบไม่
น้อยกวา่ 5,000  คร้ังต่อนาที 
ราคาเคร่ืองละ  19,000  บาท 
จ านวน 1  เคร่ือง

        19,000 จ านวนเคร่ืองตบ
ดินทีไ่ด้รับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

62 จัดซ้ือรถบรรทุกกระบะเทท้าย 
 ขนาด 6   ตัน  6  ล้อ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ให้บริการประชาชนตาม
โครงการพัฒนาท้องถิน่โดย
เคร่ืองจักรกล

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4
  จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
น้ า มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 
150  แรงม้า ความจุได้ไม่น้อย
กวา่ 5  ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
1  คัน ราคาคันละ  1,980,000
 บาท

    1,980,000 จ านวนรถบรรทุก
กระบะเทท้าย
ขนาด 6 ล้อ

การปฏิบัติงานในการพัฒนา
ท้องถิน่มีประสิทธภิาพและ
คุณภาพ  แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

กองช่าง

63 จัดซ้ือรถบรรทุกกระบะเทท้าย 
 ขนาด  10   ตัน 10  ล้อ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ให้บริการประชาชนตาม
โครงการพัฒนาท้องถิน่โดย
เคร่ืองจักรกล

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4
  จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
น้ า มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 
210  แรงม้า ความจุได้ไม่น้อย
กวา่ 10  ลูกบาศก์เมตร จ านวน
 2  คัน ราคาคันละ 2,000,000
 บาท

    2,000,000     2,000,000 จ านวนรถบรรทุก
กระบะเทท้าย
ขนาด 10 ล้อ

การปฏิบัติงานในการพัฒนา
ท้องถิน่มีประสิทธภิาพและ
คุณภาพ  แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

กองช่าง

ยทุธ 4.7 - 317



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

64 จัดซ้ือรถเจาะบ่อบาดาล 
เอนกประสงค์  เจาะได้ 2 ระบบ

เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค  บริโภค ตลอดจนน้ า
เพือ่การเกษตร

เคร่ืองเจาะบ่อบาดาล
เอนกประสงค์ เจาะได้ 2 ระบบ
 แบบไฮดรอลิคหมุนตรงและ
เจาะแบบกระแทรก แบบ 
DOWN  THE HAMMER   
จ านวน 2  คัน ราคาคันละ  
9,500,000 บาท

    9,500,000     9,500,000 จ านวนรถเจาะบ่อ
บาดาล

มีรถเจาะเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
อยา่งยัง่ยนื

กองช่าง

65 จัดซ้ือรถซ่อมบ ารุงผิว
ถนนลาดยาง ขนาด 6  ตัน 6  
ล้อ

เพือ่ใช้ในการซ่อมบ ารุงผิวทาง
ของถนนลาดยาง  ทีอ่ยูใ่น
ความรับผิดชอบ ของ อบจ.กส.

รถบบรรทุกพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงผิวทางลาด
ยางครบชุดและเป็นเคร่ืองยนต์
ดีเซล 6  สูบ 4  จังหวะ จ านวน
 1  คัน ราคาคันละ 2,300,000
 บาท

    2,300,000 จ านวนรถซ่อม
บ ารุงผิว
ถนนลาดยางขนาด
 6 ล้อ

มรีถซ่อมบ ารุงผิวทาง
ถนนลาดยาง  ใชใ้นการ
ปฏบิติังานแกไ้ขปญัหาให้
ประชาชนได้รับความสะดวก  
ปลอดภยัในการสัญจรไปมา
ตลอดจนการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

66 จัดซ้ือเรือก าจัดผักตบชวา เพือ่เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วมขัง  ในพัน้ทีจ่ังหวดั
กาฬสินธุ์

เป็นเรือก าจัดผักตบชวา 
ลักษณะทุน่ลอยน้ า บนทุน่
ติดต้ังสายพานล าเลียงมีใบ
เล่ือยวงเดือนติดต้ังไวด้้านหน้า 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2x8x0.7 
เมตร จ านวน 1 ล า

  20,000,000 จ านวนเรือก าจัด
ผักตบ

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
และน้ าท่วมอยา่งยัง่ยนื

กองช่าง

ยทุธ 4.7 - 318



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน
4.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

67 จัดซ้ือรถผลิตน้ าด่ืม เพือ่ใช้บริการให้กับประชาชน  
ในพัน้ทีจ่ังหวดักาฬสินธุ์

เป็นรถยนต์บรรทุกเคร่ืองผลิต
น้ าด่ืมพร้อมถังบรรจุน้ าด่ืม ตัว
รถชนิด 6  ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
 มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกวา่
 130  แรงม้า ตอนท้ายหลักเก๋ง
 จ านวน 2 คัน ราคาคันละ 
12,000,000 บาท

  12,000,000   12,000,000 จ านวนรถผลิตน้ า
ด่ืม

เพือ่ช่วยเหลือราษฏรทีป่ระสบ
ภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภค - 
บริโภค

กองช่าง

68 รถขุดตีนตะขาบไฮดรอ         
ลิคแขนยาว

เพือ่ใช้ในพัฒนาและปรับปรุง
ขุดลอกแหล่งน้ า เช่น  คู  คลอง
  หนอง  บึง

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 
(Hydraulic Excavator) หมุน
ได้รอบตัว ขนาด 150 แรงม้า 
ความจุบุง้กีไ๋ม่น้อยกวา่ 0.9 
ลูกบาศก์เมตร มีระยะขุดได้
สูงสุด (Cutting Height) ไม่
น้อยกวา่ 15 เมตร จ านวน 1 
คัน

    5,800,000 จ านวนรถขุด
ตีนตะขาบไฮดรอ
ลิค

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
และน้ าท่วมอยา่งยัง่ยนื

กองช่าง

69 ก่อสร้างรางระบายน้ าและทาง
เท้าสายทางเข้าทีร่าชพัสดุข้าง
วทิยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ ์ ถึง
โรงซ่อมเคร่ืองจักรกลใหม่ 
อบจ.กส.  อ าเภอเมือง  
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้การระบายน้ าสะดวก
และประชาชนมีทางเดินเท้า
เพือ่ความปลอดภัย

ขนาดกวา้ง  0.50-1.00 เมตร  
ลึก 0.80 เมตร  ยาว 611 เมตร

    2,000,000 ระยะทางยาวของ
รางระบายน้ าและ
ทางเท้าทีไ่ด้ก่อสร้าง

ไม่มีน้ าท่วมขังบริเวณ 2 ข้าง
ทาง และประชาชนทีเ่ดินทาง
ด้วยเท้าได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ยทุธ 4.7 - 319
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70 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ขนาด  2 นิว้ เพือ่ใช้สูบน้ าช่วยเหลือ
เกษตรกรในการท านาหรือ
ปลูกพืชอืน่รวมไปถึงการ
ช่วยเหลือประชาชนสูบน้ าท่วม

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ า
กวา่ 5  แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่
น้อยกวา่ 3  นิว้ อุปกรณ์
ประกอบด้วยเคร่ืองสูบน้ าและ
ของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด 
ราคาเคร่ืองละ 15,000  บาท 
จ านวน 1  เคร่ือง

        15,000 จ านวนเคร่ืองสูบน้ า เกษตรกรทีป่ระสพภัยพิบัติใน
เขตจังหวดัได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

กองช่าง

71 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 
20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

        18,000 จ านวน
เคร่ืองโทรสารที่
ได้รับ

การปฎิบัติงานมีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองช่าง

72 จัดซ้ือเคร่ืองวดัระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ

เพือ่ใช้วดัระยะทางในพืน้ทีท่ีไ่ม่
สามารถเข้าไปวดัได้ด้วยเทปวดั
ระยะและเพือ่ความรวดเร็วใน
การจัดเก็บและหาข้อมูล

เคร่ืองวดัระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์ แบบมือถือ ความ
ถูกต้องในการวดัระยะทางไม่
เกิน +/- 1.5 มม. สามารถวดั
ระยะได้ระหวา่ง 0.05 - 80  
เมตร อ่านค่าการวดัได้ละเอียด
ถึง 0.10 มา. หน้าจอขนาดใหญ่
 แสดงผล 4 บรรทัด พร้อม
อุปกรณ์แบบเตอร่ี 1  ชุด 
จ านวน 3  เคร่ือง ๆ ละ 
20,000 บาท

        60,000 จ านวนเคร่ืองวดั
ระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ
ทีไ่ด้รับ

ใช้ในการบันทึกข้อมูลใน
ระหวา่งปฏิบัติงานนอกสถานที่

กองช่าง

73 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต๊บุค้ ส าหรับประมวลผล

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
แผนและงบประมาณ

คอมพิวเตอร์โนต๊บุค้พร้อม
อปุกรณ์ประกอบ จ านวน 1 
เคร่ือง

        25,000  . จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค้ทีไ่ด้รับ

ใช้ในการบนัทึกข้อมลูใน
ระหว่างปฏบิติังานนอก
สถานที่

กองแผนฯ

ยทุธ 4.7 - 320
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74 จัดซ้ือเกา้อีท้ างาน  
ข้าราชการ ระดับ 3-6

เพื่อทดแทนเกา้อีเ้ดิมที่ช ารุด 
ใหเ้พียงพอต่อบคุลากร

เกา้อีห้นงัเทียม จ านวน 15  
ตัวๆ  ละ  1,700  บาท

        25,500 จ านวนเกา้อี้
ท างานที่ได้รับ

มเีกา้อีท้ างานพอเพียงต่อ
บคุลากร

กองแผนฯ

75 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบที่ 1

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
แผนและงบประมาณ

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน
 2  เคร่ือง

        60,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่
 2 ทีไ่ด้รับ

 มเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ มสีมรรถนะที่
รองรับการท างานได้

กองแผนฯ

76 จัดเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวด า (25 หนา้/
นาท)ี

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
แผนและงบประมาณ

 เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,500
 บาท

          5,500 จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ชนดิ LED
 ที่ได้รับ

มเีคร่ืองพิมพ์เพียงพอต่อ
การปฏบิติังาน

กองแผนฯ

77 จัดเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer)  พิมพ์ขาว
ด า 30 หนา้/นาที สี 20 
หนา้/นาที

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
แผนและงบประมาณ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer)  พิมพ์ขาว
ด า 30 หนา้/นาที สี 20 
หนา้/นาที ราคาเคร่ืองละ 
4,300 บาท

          4,300 จ านวนเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)  
ทีไ่ด้รับ

มเีคร่ืองพิมพ์เพียงพอต่อ
การปฏบิติังาน

กองแผนฯ

78 จัดซ้ือโต๊ะวางเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ พร้อมเกา้อี้

เพื่อใช้วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 ส าหรับผู้ปฏบิติังานกอง
แผนและงบประมาณ

โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเกา้อี ้จ านวน 2 ชุด

          8,000 จ านวนโต๊ะและ
เก้าอีท้ีไ่ด้รับ

มโีต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 และเกา้อี ้ส าหรับ
ผู้ปฏบิติังานกองแผนและ
งบประมาณ

กองแผนฯ

79 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองพัสดุและทรัพยสิ์น อบจ.
กาฬสินธุ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่1   จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิว้ 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
22,000.- บาท

      110,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับ

มีคอมพิวเตอร์ทีม่ี
ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น
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80 จัดเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/
ชนดิ LED สี แบบ Network

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานพัสดุ เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ
 LED สี แบบ Network  
ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท

        18,000 เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
 สี ทีไ่ด้รับ

มเีคร่ืองพิมพ์เพียงพอต่อ
การปฏบิติังาน

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

81 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารขนาด 15
 ล้ินชัก

เพื่อจัดเกบ็เอกสาร จัดซ้ือ 
จัดจ้าง ส าเนาฏกีาเบกิจ่าย
และเอกสารหลักฐานอืน่ๆ

ตู้เกบ็เอกสารขนาด 15 
ล้ินชัก จ านวน 3 หลังๆละ 
6,000 บาท

        18,000 จ านวนตู้เกบ็
เอกสารที่ได้รับ

ประหนดัพื้นที่จัดเกบ็
เอกสาร จัดซ้ือ จัดจ้าง 
ส าเนาฏกีาเบกิจ่ายเงิน

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

82 จัดซ้ือเกา้อีน้ัง่โครเมีย่ม เพื่อใหม้เีกา้อีส้ าหรับ
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานและผู้
มาติดต่อราชการ

เกา้อีน้ัง่โครเมีย่ม จ านวน 5 
ตัวๆละ 2,000 บาท

        10,000 จ านวนเก้าอีท้ีไ่ด้รับ มเีกา้อีเ้พียงพอ ส าหรับ
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานและผู้
มาติดต่อราชการ

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

83 จัดจ้างท าชัน้เหล็กวางของ 3
 ชัน้

เพื่อใหม้ชีัน้เหล็กวางของ 
ส าหรับเกบ็เอกสารงานพัสดุ

ชัน้เหล็กวางของ 3 ชัน้ 
จ านวน 6 ชัน้ๆละ 7,000 
บาท

        42,000 จ านวนชัน้เหล็ก
วางของทีไ่ด้รับ

มชีัน้เหล็กวางของส าหรับ
เกบ็เอกสารงานพัสดุ

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

84 จัดเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวด า (25 หนา้/
นาท)ี

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานพัสดุ  เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 4 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,500
 บาท

        22,000 จ านวน
เคร่ืองพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ชนดิ LED
 ที่ได้รับ

มเีคร่ืองพิมพ์เพียงพอต่อ
การปฏบิติังาน

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

85  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อใช้ในหอ้งประชุมสภา 
อบจ.กส.

 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 8 เคร่ือง ขนาด 
50,000 BTU  ชนดิแขวนมี
ระบบฟอกอากาศ ราคา
เคร่ืองละ 57,000 บาท

      456,000 จ านวน
เคร่ืองปรับอากาศ
ทีติ่ดต้ัง

หอ้งประชุมสภาฯ มี
เคร่ืองปรับอากาศที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

กองกิจการ
สภาฯ
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86  ปรับปรุงหอ้งประธานสภาฯ เพื่อปรับปรุงหอ้ง
ประธานสภาใหม้คีวาม
เรียบร้อยเหมาะสมในการ
ปฏบิติังาน

ติดวอลเปเปอร์ ห้อง
ประธานสภาฯ ขนาดกวา้ง 
10.44 เมตร กวา้ง 10.33 เมตร
 รวมพืน้ที ่107.84 ตร.ม.

      200,000 พืน้ทีท่ีติ่ดวอลเป
เปอร์

หอ้งประชุมสภาฯมคีวาม
เหมาะสม ในการปฏบิติังาน

กองกิจการ
สภาฯ

87 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง อบจ.กาฬสินธุ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่1  จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิว้ 
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
30,000.- บาท

        60,000         30,000         30,000  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับ

มีคอมพิวเตอร์ทีม่ี
ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

กองคลัง

88 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ด า) ความเร็ว 50 
แผ่นต่อนาที

เพือ่ใช้ในการถ่ายเอกสาร
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดักาฬสินธุ์

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
210,000.- บาท

      210,000  จ านวนเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

มีเคร่ืองถ่ายเอกสารเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

กองคลัง

89 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกแบบเล่ือน 2 ช่อง 2 ชัน้

เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสารของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกแบบ
เล่ือน 2 ช่อง 2 ชัน้ จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 3,500.- บาท

          3,500           3,500  จ านวนตู้เกบ็
เอกสารที่ได้รับ

เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเอกสาร

กองคลัง

90 จัดซ้ือเกา้อีน้ัง่ท างาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง อบจ.กาฬสินธุ์

เกา้อีน้ัง่ท างาน จ านวน 8 ตัว
 ราคาตัวละ 2,000 บาท

        16,000  จ านวนเกา้อีท้ี่
ได้รับ

มเีกา้อีเ้พียงพอ ส าหรับ
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน

กองคลัง

91 จัดซ้ือตู้เยน็ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพือ่ใช้ประจ าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ตู้เยน็จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 7
 คิวบิกฟุต

9,400            จ านวนตู้เย็นที่
ได้รับ

มีตู้เยน็ใช้ประจ าหน่วย
ตรวจสอบภายในและบริการผู้
มาติดต่อราชการ

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

92  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จอ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18 นิว้

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
การศึกษาฯ

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 เคร่ือง

        33,000 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

 กอง
การศึกษาฯ

93  จัดซ้ือตู้รางเล่ือน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
การศึกษาฯ

 ตู้รางเล่ือน จ านวน 1 หลัง         86,000 จ านวนตู้ราง
เล่ือนที่ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ
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94 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
การศึกษาฯ

 เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 
เคร่ือง

        18,000 จ านวน
เคร่ืองโทรสารที่
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ

95 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
การศึกษาฯ

เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 3 
เคร่ือง

      111,000 จ านวน
เคร่ืองปรับอากาศ
ที่ติดต้ัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ

96 จัดซ้ือเกา้อีน้ัง่ท างานปรับ
ระดับได้

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง
การศึกษาฯ

เกา้อี ้จ านวน 6 ตัว         12,000 จ านวนเกา้อีท้ี่
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กอง

การศึกษาฯ
97 จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกอง

การศึกษาฯ
ตู้เหล็ก 4 ล้ินชักจ านวน 4 
หลัง

        20,000 จ านวนตู้เหล็กที่
ได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กอง

การศึกษาฯ
ป ี2558  รวมจ านวน 69 โครงการ  19,585,350
ป ี2559  รวมจ านวน 37 โครงการ  55,885,690
ป ี2560  รวมจ านวน 38 โครงการ  53,357,000

ยทุธ 4.7 - 324



4.8  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 โครงการอบรมพัฒนา

ประชาธิปไตยท้องถิน่ไทย
หว่งใยประชาชน

1.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย       2. 
ประชาสัมพันธ์เตรียมการ
เลือกต้ัง 3.ประชาสัมพันธ์
บทบาทหนา้ที่ของ อบจ.

 1.  คณะผู้บริหารของ 
อปท.กส. ทุกแหง่ 150 แหง่ 
2.  คณะครูอาจารย์ รร.ใน
สังกดั อบจ.กส.  200 คน    
 3.  ผู้แทนหมูบ่า้น 1, 620
หมูบ่า้นละ 2 คน จ านวน 
3,240 คน รวม  3,740  คน

2,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1.เข้าใจหนา้ที่ในการเลือกต้ัง
 2.เข้าใจบทบาทของตัวแทน
 3.เปน็เครือข่ายแบบเข้มแข็ง

กองกจิการ
สภาฯ

2 จัดต้ังโรงเรียนการเมอืงภาค
พลเมอืง

เพื่อแสวงหาผู้มคีวามรู้ 
ความสามารถที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพและปราชญ์ชาวบา้น 
เพื่อมาระดมความคิดเหน็
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ซ่ีงกนัและกนั 
และเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อ
ยกย่องบคุคลผู้เปน็ต้นแบบ
ตลอดทั้งได้เผยแพร่ภมูิ
ปญัญาชาวบา้น

จัดต้ังโรงเรียนการเมอืงภาค
พลเมอืงในพื้นที่ 6 อ าเภอ 
จ านวน 6  แหง่และจัดต้ังให้
ครบทุกอ าเภอ

200,000       200,000       200,000       จ านวนโรงเรียน
ภาคพลเมืองที่
จดัต้ัง

ได้หนึง่ท้องถิน่ หนึง่ปราชญ์
ชาวบ้านหรือ หนึง่ต้นแบบการ
ประกอบอาชีพทีส่ าเร็จ 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
เป็นแบบอยา่ง

กองกจิการ
สภาฯ

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธ 4.8 - 325



4.8  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3 จัดต้ังศูนย์เสริมสร้างให้
ชุมชนมคีวามเข้มแข็งด้วย
เคร่ืองมอืแผนชุมชน

เพื่อเสริมสร้างใหผู้้น าชุมชน 
กลุ่มและองค์กรชุมชนมี
ศักยภาพสามารถบริหาร
จัดการใหชุ้มชนมคีวาม
เข้มแข็งอย่างเปน็รูปธรรม
ต่อเนือ่งและยัง่ยืน

ผู้น าชุมชน กลุ่มและองค์กร
ชุมชน ในพื้นที่ 18 อ าเภอ 
จ านวน 15,000 คน มี
ศักยภาพสามารถน า
ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งใหก้บัชุมชน
อย่างเปน็รูปธรรม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนประชาชน
ทีม่ีความเข้มแข็ง
สามารถบริหาร
จัดการชุมชนของ
ตนเองได้อยา่งเป็น
รูปธรรม

ประชาชนในพื้นที่โครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างเสริมให้
ชุมชนมคีวามเข้มแข็งใน
ระดับสามารถน าสู่การปฏบิติั
ร่วมกนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

องค์กร
ประชาสังคม
จังหวัด
กาฬสินธุ์

4 โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

ส่งเสริม และพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
สังกดั

โรงเรียนในสังกดั จ านวน 
12 โรงเรียน

120,000  จ านวนโรงเรียน
ที่เขา้ร่วม
โครงการ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
และมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางประชาธปิไตย

กอง
การศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 4 โครงการ 4,320,000
ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,200,000
ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,200,000

ยทุธ 4.8 - 326



4.9  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสทิธิภาพในการแก้ไขปญัหาและการบริการประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1 โครงการติดตามประเมนิผล

การปฏบิติังานโรงเรียนใน
สังกดั

เพื่อตรวจติดตามประเมนิผล
การด าเนนิงานโครงการ
กจิกรรม  และการ
ปฏบิติังานด้านการเงิน บญัชี 
 พัสดุ  การจัดท าแผนพัฒนา
 ของโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนในสังกดัทั้ง 12 
โรงเรียน

100,000 100,000 100,000 จ านวน
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

โรงเรียนในสังกดัได้
แลกเปล่ียนปญัหาในการ
ปฏบิติังาน  และสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏบิติังาน
ใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดียวกนั

หนว่ย
ตรวจสอบ
ภายใน

2 โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แกไ้ขปญัหาและส่งเสริมการ
มส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ หรือ Clinic Center

เพื่อด าเนนิการโครงการศูนย์
เครือข่ายเพื่อแกไ้ขปญัหา
และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ หรือ 
Clinic Center

จัดท าเวทีสาสาธารณะ/
ประชุมสัมมนาร่วมกบั อปท. 
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประชาคมหมูบ่า้น และ
ท้องถิน่อ าเภอ ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 520 คน

      100,000       100,000       100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ได้รับทราบสภาพปญัหา
ความต้องการของประชาชน
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อ
น าสู่การแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่

กองแผนฯ

3 โครงการจัดประชุมใหค้วามรู้
การจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนชุมชน

เพื่อใหค้วามรู้แกผู้่ที่เกีย่วข้อง
ในการจัดท าแผนพัฒนา 
แผนชุมชน ในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์

ผู้เกีย่วข้องในการจัดท า
แผนพัฒนา แผนชุมชน 
จ านวน 2,000 คน

      300,000       300,000       300,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ได้รับทราบสภาพปญัหา
ความต้องการของประชาชน
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อ
น าสู่การแกไ้ขปญัหาและ
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผน
ระดับต่างๆ

กองแผนฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธ 4.9 - 327



4.9  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสทิธิภาพในการแก้ไขปญัหาและการบริการประชาชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

4  โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และการประสาน
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.
2559-2561)

 เพือ่ให้เกิดการบูรณาการ
โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั เพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดักาฬสินธุใ์นการ
ด าเนินการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาสามปี

 จัดประชุมระดับอ าเภอทั้ง 
18 อ าเภอ  จ านวน 18 คร้ัง 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนรวม
 570 คน

120,000       120,000       120,000        จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

เกิดการบูรณาการโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั เกิดประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุใ์น
การด าเนินการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาสามปี

กองแผนฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพชุด
เผชิญเหตุ (OTOS) หลักสูตร
 การพัฒนาบคุลากรชุดเผชิญ
เหตุ (OTOS) : การดับเพลิง
ในอาคารและกูช้ีพกูภ้ยั

เพือ่พัฒนาบุคลากรและสร้าง
ทีมกูภ้ัยประจ าจังหวดั (Search
 and Rescue Team : SAR) 
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้าน
การค้นหา กูช้ีพกูภ้ัย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยปฏิบัติการในกรณี
เกิดสาธารณภัยทีม่ีความ
รุนแรงทุกประเภท รวมทัง้การ
สนธกิ าลังปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่
ได้ทันทีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉินขึน้ได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 
ลูกจ้างประจ า อพปร. และ
ทีมกูช้ีพกูภ้ยัประจ าต าบล
ของ อปท.  ในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 900 คน 
ด าเนนิการรุ่นละ 60 คน 
ระยะเวลา 5 วัน รวม 15 รุ่น

3,600,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

อปท.มีชุดเผชิญเหตุ(OTOS) 
ปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหา กู้
ชีพกูภ้ัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นหน่วย
ปฏิบัติการในกรณีเกิดสาธารณ
ภัยทีม่ีความรุนแรงทุกประเภท
ได้อยา่งถูกต้องตามหลัก
วชิาการและเป็นสากล 
ตลอดจนสามารถสนธกิ าลัง
ปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 4,220,000
ป ี2559  รวมจ านวน 4 โครงการ 620,000
ป ี2560  รวมจ านวน 4 โครงการ 620,000

ยทุธ 4.9 - 328



5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
5.1  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์สวนเฉลิมพระ
เกยีรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อใช้ในภารกจิดูแลสวน
เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษาฯ

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง

      700,000       700,000 จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ที่
กอ่สร้าง

สร้างอาคารเอนกประสงค์
เพื่อใช้เกบ็วัสดุอปุกรณ์ 
ครุภณัฑ์ และเปน็อาคาร
เอนกประสงค์

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการกอ่สร้างระบบใหน้้ า
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติ 80 พรรษาฯ

เพื่อใหม้รีะบบใหน้้ า
สวนสาธารณะอย่างเพียงพอ

ติดต้ังถังแรงดันขนาด 1,000 
ลิตร พร้อมลางระบบสปริง
เกอร์

    1,900,000 จ านวนถังน้ าที่
ได้ติดต้ัง

มรีะบบใหน้้ าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติ 80 พรรษาฯ อย่าง
เพียงพอ

กองส่งเสริมฯ

3 โครงการกอ่สร้างสวน
ไดโนเสาร์ สวนเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั 80 พรรษา อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อกอ่สร้างสวนไดโนเสาร์ ให้
เปน็แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจใหแ้กป่ระชาชน 
และนกัท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
งาน สร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที่

กอ่สร้างสวนไดโนเสาร์ 
ประกอบด้วย ไดโนเสาร์
จ าลองจ านวน 50 ตัว ลาน
จอดรถ อาคารรับรอง  และ
วัสดุครุภณัฑ์ในการดูแลสวน
เฉลิมพระเกยีรติ

10,000,000  10,000,000  จ านวนสวน
ไดโนเสาร์ที่ได้
กอ่สร้าง

สวนไดโนเสาร์ ได้เปน็แหล่ง
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
ใหแ้กป่ระชาชน และ
นกัท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ใหแ้กป่ระชาชน
ในพื้นที่

กองช่าง

4 กอ่สร้างศาลาหกเหล่ียม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติ 80 พรรษา บงึอร่าม 
อ าเภอยางตลาด

เพือ่ก่อสร้างศาลาหกเหล่ียม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา บึงอร่าม อ าเภอยาง
ตลาด

ก่อสร้างศาลาหกเหล่ียม จ านวน
 3 หลัง

      396,000 จ านวนศาลาหก
เหล่ียมทีไ่ด้
ก่อสร้าง

มีศาลาหกเหล่ียม เป็นสถานที่
พักผ่อนของประชาชน

กองส่งเสริมฯ

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
5.1  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5 โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด
กาฬสินธุ์ (Health Home 
Stay)

เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชน
ต้นแบบการดูแลสุขภาพด้วย
ธรรมชาติแบบครบวงจร ใน
รูปแบบ Health Home Stay
 บนฐานแนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จ านวน ชุมชนและ
ศูนย์บริการฯ จ านวน 2 แหง่ 
จ านวนผู้ใช้บริการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพไมน่อ้ยกว่า 3,000
 คน  รายได้ที่เพิ่มขึน้วของ
ชุมชนจากการบริการไมน่อ้ย
กว่า 5 ล้านบาท

2,000,000    จ านวนชุมชน
และ
ศูนย์บริการ
ดูแลสุขภาพ
แบบธรรมชาติที่
ได้ด าเนนิการ

ได้ชุมชนต้นแบบการดูแล
สุขภาพด้วยธรรมชาติแบบ
ครบวงจร มรีายได้เพิ่มจาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กองส่งเสริมฯ

6 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
โดยรอบเมืองฟ้าแดดสงยาง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อปรับปรุงภมูทิัศนโ์ดยรอบ
เมอืงฟ้าแดดสงยาง ให้
ทรงคุณค่าแกก่ารศึกษาเมอืง
ประวัติศาสตร์ เพือเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวและศึกษาเมอืง
ประวัติศาสตร์สมยัทวารวดี

เมอืงฟ้าแดดสงยาง จ านวน 
17 จุด ได้แก ่ 1.คูเมอืง 2. 
องค์พระธาตุยาคู 3. ดอน
กรรม 4. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม 
5. เจดีย์นางเขียวค่อม 7. 
หนองสร้างหนิ 8.โนนฟ้าแดด
 9. เจดีย์พญาฟ้าแดด 10.
ดอนฟ้าระงึม 11. วัดดอนกู ่
13.โนนสาวเอ ้14.หนองยาง
ปา่สงยาง 15 หนองสระพัง 
16.เลิงไกโ่อก 17.ดอนไผ่

5,000,000    จ านวนจุดที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

เมอืงฟ้าแดดสงได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน์
โดยรอบใหท้รงคุณค่าแก่
การศึกษา ผู้มาท่องเที่ยวได้
ศึกษาเร่ืองราวของเมอืงฟ้า
แดดสงยางมากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 3 โครงการ 4,296,000

ป ี2559  รวมจ านวน 3 โครงการ 15,700,000

ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 10,700,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
5.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมและสนับสนุน เอกลกัษณก์ารทอ่งเทีย่ว ดา้นสิง่แวดลอ้ม วิถีชวีิต วัฒนธรรมประเพณขีองทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ค่าจัดงานประเพณี 1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้านประเพณี 
ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในจังหวดั    2. เพือ่จัด
กิจกรรมด้านอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบ
ทอดประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถิน่ภายใน
จังหวดักาฬสินธุ์

การจัดกจิกรรมด้านประเพณี
 ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญา จ านวน 18 คร้ัง/ปี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

1.ส่งเสริมงานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาท้องถิน่ในจังหวัด  2.
อนรัุกษ ์ฟื้นฟู สืบทอด
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูปิญัญาท้องถิน่
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
โปงลางแพรวาและงาน
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าป ี2558 ของจังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อสงเสริมและอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒธรรมของถิน่ 
สนบัสนนุเยวชนที่เปน็
นกัเรียนนกัศึกษาใหม้ส่ีวนร่วม
ในการอนรัุกษป์ระเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิน่

ด าเนินการในระหวา่งวนัที่-
กุมภาพันธุ-์มีนาคม2558ในการ
จัดกิจกรรมประกวดดนตรี
โปงลาง และกิจกรรมอืน่ ๆ 
จ านวน 10 วนั 10 คืน 
ประชาชนเข้าเทีย่วชมงาน 
จ านวน 50,000 คน

500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
เที่ยวชมงาน

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนเกิดการสร้าง
งานสร้างรายได้ของประชาชน
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้
แสดงความสามารถตลอดจน
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

กองการศึกษา

3 โครงการปฏบิติัธรรมเฉลิม
พระเกยีรติพระเจ้าอยูห่วั

1.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดี 2. เพื่อส่งเสริม
กจิการด้านพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อสร้างความรักสามคัคี

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม
จ านวน 50,000 คน

500,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ ,ประชาชน
ได้ปฏบิติักจิกรรมทางด้าน
ศาสนา

กองการศึกษา

ป ี2558  รวมจ านวน 3 โครงการ 3,000,000

ป ี2559  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,500,000

ป ี2560  รวมจ านวน 2 โครงการ 2,500,000

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริม และสนับสนุนการท ากษตรทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการบรูณาการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ส่งเสริมความรักความอบอุน่
ในครอบครัว ใหม้คุีณภาพ
ชีวิตที่ดีมกีจิกรรม ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือน มกีารด าเนนิวิถี
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ครอบคลุมพื้นที่ 18 อ าเภอ 
1,620 หมูบ่า้น/ชุมชน

      400,000       400,000       400,000  จ านวนหมูบ่า้น/
ชุมชนที่ได้ร่วม
โครงการฯ

เกิดความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และหมูบ่้าน/
ชุมชน มีต้นแบบการขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยสายใยรักแห่งครอบครัวที่
มีผลการด าเนินงานดีเด่น 18  
หมูบ่้าน/ชุมชน

กองส่งเสริมฯ
 พช.กส

2 โครงการประกวดผลงาน
กลุ่มองค์กรเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ป ี2558

เพื่อใหก้ลุ่มองค์กรเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร
รวมกลุ่มกนัและช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผลงานดีเด่น
ของกลุ่มองค์กรเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร

จัดประกวดกจิกรรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 13 
ประเภท พื้นที่ 18 อ าเภอ

      336,800  จ านวนอ าเภอที่
ได้เข้าร่วม
โครงการ

ได้กลุ่มองค์กรเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรทีมผีลงาน
ดีเด่นสามารถเปน็ต้นแบบ
และเปน็แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
เปน็วิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนมสู่ีประชาชน

กองส่งเสริมฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สัตว์น้ า และปศุสัตว์

เพิ่มความรู้ในการพัฒนาการ
เล้ียง และการตลาด  ให้
ความรู้และเข้าใจในการท า
ฟาร์มสัตว์น้ าแบบยัง่ยืน

กลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้ า,ผู้
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
จ านวน 10 กลุ่ม

200,000 300,000 400,000 จ านวนกลุ่ม
ผู้ผลิตสัตว์น้ าที่
ได้พัฒนาศักยภาพ

มคีวามรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตสัตว์น้ า เกษตรกร
สามารถใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์
สูงสุด ลดต้นทุนการผลิต

กองส่งเสริมฯ

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
6. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริม และสนับสนุนการท ากษตรทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตกุง้กา้มกรามจังหวัด
กาฬสินธุ์

กลุ่มผู้ผลิตกุง้กา้มกรามมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตกุง้กา้มกราม และแกไ้ข
ปญัหาที่เกดิขึน้ได้

กลุ่มผู้ผลิตกุง้กา้มกราม อ.
ยางตลาด จ านวน 230 คน

      100,000       100,000       100,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มผู้เล้ียงกุง้กา้มกรามมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เพาะเล้ียงกุง้กา้มกรามใหม้ี
คุณภาพ

กองส่งเสริม

5 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ระหว่างปดิภาคเรียน
ใหแ้กน่กัเรียนในสังกดั

เพื่อส่เสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ระหว่างปดิภาคเรียน
แกน่กัเรียนในโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

สร้างรายได้ใหแ้กน่กัเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

240,000  จ านวนนกัเรียนมี
งานท าใน
ระหว่างปดิภาค
เรียน

นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 1,276,800
ป ี2559  รวมจ านวน 3 โครงการ 800,000
ป ี2560  รวมจ านวน 3 โครงการ 900,000

6. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ยทุธ 6.1 - 333



6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1  โครงการนมัสการพระธาตุ
พนมจ าลอง ประจ าปี 2558 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการนมัสการ
พระธาตุพนมจ าลอง ประจ าปี 
2558 อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ ์เพือ่เฉลิมฉลององค์
พระธาตุจ าลอง ให้
พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา 
เป็นการสืบสานประเพณี
วฒันธรรมอันดีงาม ตลอดจน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่

 จัดงานนมัสการพระธาตุพนม
จ าลอง ประจ าปี 2558 จ านวน
 1 คร้ัง ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

        350,000         350,000         350,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ได้เฉลิมฉลององค์พระธาตุ
จ าลอง ให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการบูชา เป็นการสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม 
ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน่

 เทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก

2  โครงการงานประเพณี
มหาสงกรานต์ มหาธารล าปาว
 ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนน
วเิศษ และงานประเพณีแข่งขัน
เรือพายน้ านิง่ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี 2558 อ าเภอ  
สหัสขันธ ์จังหวดักาฬสินธุ ์
(อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนบุรี)

เพือ่อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ศิลปวฒันธรรมทีเ่ป็น
เอกลักษณ์และมรดกของ
ท้องถิน่ เพือ่สร้างกิจกรรมให้
คนไทย และชาวต่างประเทศ
เดินทางมาท่องเทีย่วอ าเภอ  
สหัสขันธเ์พิม่ขึน้ท าให้ท้องถิน่มี
รายได้ สร้างเศรษฐกิจใน
ท้องถิน่ให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

จัดงานในวนัที ่12-15 เมษายน
 2558  จัดกิจกรรมประกอบ 
ด้วยงานประเพณีสงกรานต์ 
การแข่งเรือพายน้ านิง่  กลุ่ม
อาชีพออกร้านจ านหน่ายสินค้า
 จัดนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงาน
ชาวไทยชาวต่างชาติ จ านวน 
10,000 คน

        500,000         500,000         500,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ได้อนุรักษ์ฟืน้ฟูศิลปวฒันธรรม
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมรดก
ท้องถิน่ คนไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเทีย่ว สร้างงาน สร้างรายได้

 เทศบาลต าบล
โนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ยทุธ 6.2 - 334



6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 งานประเพณีวฒันธรรมผู้ไทย
บัง้ไฟตะไลล้าน ประจ าปี 2558
 (อุดหนุนเทศบาลต าบลกุดหวา้)

เพือ่เป็นการส่งเสริมงาน
วฒันธรรมผู้ไทบุญบัง้ไฟตะไล
ล้าน ซ่ึงเป็นงานประเพณีที่
แสดงถึงเอกลักษณ์วฒันธรรม
ของชนเผ่าผู้ไทยบ้านกุดหวา้ 
อ าเภอกุฉินารายณ์

ด าเนินการวนัที ่17-18  
พฤษภาคม 2558  ประชาชน
ร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,000 
คน

        300,000         300,000         300,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ประชาชนได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน่

 เทศบาลต าบล
กุดหวา้ อ าเภอ
กุฉินารายณ์

4 โครงการแข่งเรือยาว อ าเภอ
กมลาไสย ประจ าปี 2558 
(อุดหนุนเทศบาลต าบลกมลา
ไสย)

 เพือ่สร้างความสามัคคีของคน
ในชุมชน เพือ่สักการะเจ้าแม่
สองนาง และเพือ่เป็นการ
ส่งเสริมและสืบทอดประเพณี
แก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง

 ก าหนดจัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี ประจ าปี ระหวา่ง
วนัที ่22 – 25 กันยายน 2558
 ประชาชนร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 20,000 คน

        400,000         400,000         400,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ประชาชนได้เกิดความซาบซ้ึง
และตระหนักถึงคุณค่าทาง
วฒันธรรมไทย ตลอดจนการ
อนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณีอันดีงาม
ของไทยไวใ้ห้อยูคู่่บ้านเมือง 
และยงัเป็นการปลูกฝังให้รู้รัก
ถิน่ฐานบ้านเกิด

 เทศบาลต าบล
กมลาไสย

5  โครงการประเพณีสงกรานต์ 
จังหวดักาฬสินธุ ์ประจ าปี 
2558 (อุดหนุนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ)์

 เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ 
ประชาสัมพันธ ์ เผยแพร่งาน
ประเพณีศิลปวฒันธรรมจังหวดั
ให้เป็นทีรู้่จักแพร่หลาย

จัดงานในวนัที ่12-15 เมษายน
 2558  จัดกิจกรรม
ประกอบด้วยงานประเพณี
สงกรานต์ ขบวนแห่จากคุ้มวดั
ต่างๆ ผู้เข้าร่วมงานชาวไทย
ชาวต่างชาติ จ านวน 10,000 
คน

        100,000         100,000         100,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ 
ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่งาน
ประเพณีศิลปวฒันธรรมจังหวดั
ให้เป็นทีรู้่จักแพร่หลาย

 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

6  โครงการประเพณีเข้าพรรษา 
จังหวดักาฬสินธุ ์ประจ าปี 
2558 (อุดหนุนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ)์

 เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงาม

จัดงานในวนัที ่31 กรกฎาคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

        100,000         100,000         100,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ได้ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์
ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันดีงาม

 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

ยทุธ 6.2 - 335



6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7  โครงการงานประเพณีสรงน้ า
พระธาตุยาคู จังหวดักาฬสินธุ ์
ประจ าปี 2558  (อุดหนุน
เทศบาลต าบลหนองแปน)

   เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

จัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 15,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ได้ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์
ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

 เทศบาลต าบล
หนองแปน

8  โครงการจัดงานประเพณีบุญ
คูณลาน ประจ าปี 2558 
อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอยางตลาด )

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน ประจ าปี 
2558 อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

        200,000         200,000         200,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ประชาชนได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน่

 ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอยางตลาด

9  โครงการ "ประเพณีสู่ขวญัข้าว
 ประจ าปี 2558" อ าเภอเมือง 
จังหวดักาฬสินธุ ์(อุดหนุนทีท่ า
การปกครองอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ)์

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ "ประเพณี
สู่ขวญัข้าว ประจ าปี 2557" 
อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ประชาชนได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน่

 ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

10  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ปี 2558

1.เพือ่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 2. เพือ่ส่งเสริม
กิจการด้านพระพุทธศาสนา 3. 
 เพือ่สร้างความสมานสามัคคี

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 50,000 คน จัด
กิจกรรม 3  วนั  (วนัที ่3-5  
ธนัวาคม 2558)

        800,000         800,000         800,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ประชาชน
เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา
มากขึน้ เกิดความสามัคคีใน
หมูป่ระชาชนในการร่วมพัฒนา
ชาติต่อไป

 กองการศึกษาฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 โครงการจัดงานวจิิตรแพรวา
ราชินีแห่งไหม ประจ าปี 2558 
ของจังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่เป็นการแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นพระราช
สักการะเนือ่งในวโรกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพือ่
สร้างอาชีพและรายได้แก่กุล่ม
อาชีพทอผ้าไหมแพรวา และ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

จัดประกวดผ้าไหมแพรวาและ
ผ้าอืน่ จัดแสดงนิทรรศการผ้า
ไหมทีช่นะการประกวด จัดให้มี
การจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา ผ้า
พืน้เมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP และประกวดธดิาแพรวา
 จัดงาน 10 วนั ประชาชนร่วม
กิจกรรม ประมาณ 10,000 คน

        400,000         400,000         400,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ผ้าไหมแรพวา เป็นทีรู้่จักของ
คนทัว่ไปอยา่งแพร่หลาย ส่งผล
ต่อกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมแพรวา
 และผ้าอืน่ๆ ในจังหวดั มี
รายได้เพิม่ขึน้ รวมทัง้มี
นักท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่ังหวดั
มากขึน้

 กองการศึกษาฯ

12 โครงการจัดงานกาชาดจังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในพิธเีปิด 
ค่าตกแต่งเวที ค่าจัดสถานที ่ค่า
เช่าเวที ค่าตกแต่ง ค่าของขวญั
 ของรางวลัหรือเงินรางวลั 
ค่าตอบแทนพิธกีร ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม น้ าแข็ง ค่าจัดท า
เอกสาร วารสาร เกียรติบัตร
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ส าหรับการจัดงานกาชาดของ
จังหวดักาฬสินธุ์

จัดงานในวนัที ่26 เดือน
กุมภาพันธ ์6 มีนาคม 2558   
ประชาชนร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 50,000 คน

        400,000         400,000         400,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ได้เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของจังหวดักาฬสินธุ ์ได้แก่
 การแสดงดนตรีโปงลางและผ้า
ไหมแพรวาให้เป็นทีรู้่จักอยา่ง
แพร่หลาย และเพือ่เป็นหา
รายได้สนับสนุนกิจกรรมสา
ธารณกุศลของเหล่ากาชาด
จังหวดักาฬสินธุ์

 กองการศึกษาฯ

13  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
(อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ)์

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตาม
จุดหน่วยให้บริการประชาชนผู้ที่
เดินทางไป-กลับ ในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

ด าเนินการ 2 คร้ัง คือ 1.ช่วง
วนัส้ินปี-วนัปีใหม่ 2.ในช่วงวนั
สงกรานต์

         20,000          20,000          20,000  จ านวนคร้ังในการ
ด าเนินการ

 มีค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน้ าด่ืม 
เคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ ผ้า
เยน็และอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

 ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

14  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2558 (อุดหนุน
เทศบาลต าบลกุดสิม)

  เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในพืน้ที่

จัดงานในวนัที ่31 กรกฎาคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 ได้ส่งเสริมกิจกรรมส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์
ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ในพืน้ที่

 เทศบาลต าบล
กุดสิม อ าเภอ
เขาวง

15  โครงการจัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิน่ อ าเภอสมเด็จ จังหวดั
กาฬสินธุ ์ประจ าปี 2558 
(อุดหนุนส านักงานวฒันธรรม
อ าเภอสมเด็จ )

  เพือ่อนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรมท้องถิน่ ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ ให้
เยาวชนได้เรียนรู้ สืบสาน
วฒันธรรมประเพณีต่อไป

จัดงานในช่วงเดือน ธนัวาคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 10,000 คน

        200,000         200,000         200,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

  เพือ่อนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรมท้องถิน่ ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ ให้
เยาวชนได้เรียนรู้ สืบสาน
วฒันธรรมประเพณีต่อไป

 ส านักงาน
วฒันธรรม
จังหวดักาฬสินธุ์

16  โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงเจ้าปูห่นองกุงศรี รวม
ของดีถิน่ดงมูลประจ าปี 2558 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอหนองกุงศรี)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าปูห่นอง
กุงศรี รวมของดีถิน่ดงมูล 
ประจ าปี 2558 อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือน ธนัวาคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 5,000 คน

        100,000         100,000         100,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าปูห่นอง
กุงศรี รวมของดีถิน่ดงมูล 
ประจ าปี 2558 อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

 ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอหนอง
กุงศรี

17  โครงการปฏิบัติธรรม อ าเภอ
ร่องค า จังหวดักาฬสินธุ ์
(อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอร่องค า)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใข้จ่ายใน
การด าเนินโครงการปฏิบัติธรรม
 อ าเภอร่องค า จังหวดักาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือน มกราคม 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 1,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใข้จ่ายใน
การด าเนินโครงการปฏิบัติธรรม
 อ าเภอร่องค า จังหวดักาฬสินธุ์

 ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
ร่องค า

18  โครงการมหกรรมของดี 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธุ ์
(อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอฆ้องชัย)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการมหกรรม
ของดี อ าเภอฆ้องชัย จังหวดั
กาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือน กุมภาพันธ์
 2558   ประชาชนร่วม
กิจกรรม ประมาณ 3,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการมหกรรม
ของดี อ าเภอฆ้องชัย จังหวดั
กาฬสินธุ์

 ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอฆ้องชัย
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

19  โครงการสักการะหลวงปูใ่หญ่
บ้านกุดครอง ประจ าปี 2558 
อ าเภอดอนจาน จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอดอนจาน)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสักการะ
หลวงปูใ่หญ่บ้านกุดครอง 
ประจ าปี 2558 อ าเภอดอนจาน
 จังหวดักาฬสินธุ์

จัดงานในช่วงเดือน เมษายน 
2558   ประชาชนร่วมกิจกรรม
 ประมาณ 3,000 คน

         50,000          50,000          50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสักการะ
หลวงปูใ่หญ่บ้านกุดครอง 
ประจ าปี 2558 อ าเภอดอน
จาน จังหวดักาฬสินธุ์

 ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอดอนจาน

20 โครงการท าบุญสักการะ
ศาลหลักเมืองสามชัย ประจ าปี
 2558

เพือ่สักการะศาลหลักเมืองสาม
ชัย และส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ภายในพืน้ที่

ประชาชนจ านวน 25,577 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมระหวา่งวนัที ่
8-12 พฤศจิกายน 2558

        100,000         100,000         100,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ประชาชนมีความเคารพ
สักการะและถือเอา
ศาลหลักเมืองสามชัยยดึเหนีย่ว
จิตใจปฏิบัติดี

 กองการศึกษาฯ

21 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ ์ประจ าปี 2557

เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ
สืบสานวฒันธรรมประเพณีอัน
ดีงามให้ด ารงอยู่

บริเวณหนองคอนเตรียม บ้าน
หนองคอนเตรียม ต าบลหลัก
เหล่ียม อ าเภอนามน  
ด าเนินการวนัที ่6 พฤศจิกายน
 2557

        150,000         150,000         150,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ได้อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีอันดีงามให้
ด ารงอยู่

 กองการศึกษาฯ

22 โครงการขึน้ภูสักการพระพุทธ
อนันตชินคิรี อ าเภอท่าคันโท 
จังหวดักาฬสินธุ ์ประจ าปี 
2558 (อุดหนุนวฒันธรรม
จังหวดัฯ)

เพือ่สร้างจิตส านึกให้เยาวชน
และประชาชนไทยให้เห็นถึง
คุณค่าทีดี่งามของ
ศิลปวฒันธรรม และปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นไทยภาคภูมิใจ
ในวฒันธรรม

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ ์และอ าเภอใกล้เคียง 
จ านวน 3,000 คน

        100,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

ได้อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีอันดีงามให้
ด ารงอยู่

 กองการศึกษาฯ

23 โครงการแข่งเรือยาวสาย
สัมพันธก์าฬสินธุ ์มหาสารคาม 
(อุดหนุนวฒันธรรมจังหวดัฯ)

เพือ่ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม
การแข่งขันเรือยาวของท้องถิน่
สายสัมพันธใ์ห้คงอยูสื่บไป

จัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ 2 
วนั ระหวา่งวนัที ่20-21 
กันยายน 2557

        100,000  จ านวนวนัทีไ่ด้จัด
งาน

ชาวอ าเภอฆ้องชัยและชาว
จังหวดัมหาสารคามทุกหมูเ่หล่า
 ได้สืบสานประเพณีวฒันธรรม
ทีดี่งามของชาวจังหวดั
กาฬสินธุแ์ละมหาสารคามให้
คงอยูต่่อไป

 กองการศึกษาฯ

ยทุธ 6.2 - 339



6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

24 โครงการงานประเพณี "บุญ
บายศรีสู่ขวญัข้าวคูนลานสืบ
สานต านานพระแม่โพสพ" 
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยูห่ัว 
(อุดหนุนวดัเศวตวนัวนาราม)

เพือ่สร้างจิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักให้กับ
พุทธศาสนิกชน ได้เห็นคุณค่า
และส่ิงดีงามของประเพณี
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่
ของตนเอง

ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ ์
2558  จัดงาน 10 วนั 
ประชาชนเข้าร่วมงาน 10,000
 คน

         50,000  จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมงาน

พุทธศาสนิกชนมีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าส่ิงดีงามของ
ประเพณีวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของตนเอง

 กองการศึกษาฯ

25 โครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนโฮม อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ ์(อุดหนุนวฒันธรรม
จังหวดัฯ)

เพือ่อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาวพุทธให้ด ารงอยู ่เพือ่
ส่งเสริมและบ ารุงและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดงานในระหวา่งเทศกลา
เข้าพรรษา จ านวน 1 คร้ัง

         50,000  จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดงาน

ได้อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีอันดีงามให้
ด ารงอยู่

 กองการศึกษาฯ

26 โครงการมหกรรมวฒันธรรม
จังหวดักาฬสินธุ ์เฉลิมพระ
เกียรติฯ (อุดหนุนวฒันธรรม
จังหวดัฯ)

เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ5 รอบ แบะเพือ่
รณรงค์ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ และได้
เล็งเห็นในคุณค่ามรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่

เครือข่ายวฒันธรรม จากทุก
อ าเภอ 218 แห่ง เครือข่าวย
ศาสนา จากทุกอ าเภอ 270 
แห่ง เครือข่ายสถานศึกษา 20 
แห่ง รวมจ านวน 508 แห่ง

        336,000  จ านวนเครือข่ายที่
ได้เข้าร่วมงาน

เครือข่าย/ภูมิปัญญาท้องถิน่
สาขาต่างๆ ทัง้ 18 อ าเภอ ได้มี
โอกาสพบปะ แลกเปล่ียน 
แสดงความสามารถและ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นที่
รู้จักแก่เด็กเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน

 กองการศึกษาฯ

ยทุธ 6.2 - 340



6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

27  โครงการงานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหะณะ ประจ าปี 2558

เพือ่ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาและรักษา
ประเพณีการท าบุญตักบาตรเท
โวโรหะณะในวนัออกพรรษา

คณะสงฆ์ในจังหวดักาฬสินธุ ์
ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยตุ
 จ านวน 500 รูป 
พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติ
ธรรมและร่วมท าบุญตักบาตรเท
โรหะณะ จ านวน 70,000 คน  
จัดงาน 8-9 ตุลาคม 2558

        150,000 พสกนิกรได้ร่วมถวายความ
จงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุ
ศบพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว ภุมิพลอดุลยเดชฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ส่งเสริม
กิจการพระพุทธศาสนา และ
รักษาประเพณีการท าบุญตัก
บาตรเทโวโรหะณะ

 กองการศึกษาฯ

28 โครงการปฏิบัติธรรมบวช
เนกขัมและศีลจารี เนือ่งใน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 วนัมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา

เพือ่ระลึกถึงวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในวนัมาฆบูชา
 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
ท าบุญกับพระสงฆ์ เสริมสร้าง
ความสามัคคีระหวา่งหน่วยงาน
ส่วนราชการ และประชาชน

พระสงฆ์ 500 รูป 
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ
 1,000 คน จ านวนรวม 1,500 
รูป/คน

        300,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมท าบุญ
กับพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน 
เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนา 
น้อมน าพาชีวติให้สดใสภายใต้
ร่มเงา ร่มธรรมบวร
พระพุทธศาสนา

 กองการศึกษาฯ

ปี 2558  รวมจ านวน 28 โครงการ 5,506,000

ปี 2559  รวมจ านวน 21 โครงการ 4,420,000

ปี 2560  รวมจ านวน 21 โครงการ 4,420,000

ยทุธ 6.2 - 341



6.3 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาประสทิธิภาพปจัจยัการผลติผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมอืง
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
ผ้าไหมแพรวา ผ้าทอ
พื้นเมือง และผลิตภณัฑ์
สินค้า OTOP จังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์
สินค้า OTOP จังหวัด
กาฬสินธุ์

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ผ้า
ทอพื้นเมอืง และกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 21
 กลุ่ม

500,000 500,000 500,000 กลุ่มอาชีพที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มช่องทางการตลาดและ
มลูค่าการจ าหนา่ย ส่งเสริม
การท าบรรจุภณัฑ์และหบี
หอ่ที่สวยงาม

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 1 โครงการ 500,000
ป ี2559  รวมจ านวน 1 โครงการ 500,000
ป ี2560  รวมจ านวน 1 โครงการ 500,000

บญัชรีายละเอียดโครงการ
ป ีพ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสนิธุ์
6. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 6.3-6 - 342



6.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
6.4   แนวทางการพัฒนา   สง่เสริมใหม้กีารใชป้จัจยัการผลติทีม่าจากอินทรียช์วีภาพทีม่คุีณภาพ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการปลูกออ้ยใน
ระบบอนิทรีย์

เพื่อส่งเสริมการผลิตออ้ยใน
ระบบอนิทรีย์ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สูงขึน้

เกษตรกรรายย่อย 18 
อ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 250 คน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  จ านวน
เกษตรกรที่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ

เกษตรกรมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการผลิตออ้ยใน
ระบบอนิทรีย์ เพิ่มผลผลิต 
เพิ่มรายได้

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อใหค้วามรู้และพัฒนา
เทคนคิการท าแปลงนาเพื่อ
เกบ็เมล็ดพันธุ์  การท า
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ การใช้
พลังงานทดแทน(โซล่าเซล)

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 18
 กลุ่ม

200,000 250,000 250,000 จ านวนกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ 
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มชาวนามเีมล็ดข้าวที่มี
คุณภาพ กลุ่มชาวนาลด
ต้นทุนการผลิต เกดิความ
สามคัคีในกลุ่มชาวนา

กองส่งเสริมฯ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
มนัส าปะหลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกมนัส าปะหลังใหไ้ด้
ผลผลิตเพิ่มขึน้ การบริหาร
จัดการด้านวิชการการ และ
พัฒนาคุณภาพมนัส าปะหลัง

เกษตรกรรายย่อย 18 
อ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 250 คน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  จ านวน
เกษตรกรที่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ

เกษตรกรมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการผลิตมนั
ส าปะหลัง เพิ่มผลผลิต เพิ่ม
รายได้

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 3 โครงการ 2,200,000
ป ี2559  รวมจ านวน 3 โครงการ 2,250,000
ป ี2560  รวมจ านวน 3 โครงการ 2,250,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธ 6.3-6 - 343



6.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
6.5   แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชพีเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์

ใหค้วามรู้และพัฒนากลุ่ม
วิสาหกจิพื้นบา้นจังหวัด
กาฬสินธุ์

กลุ่มวิสาหกจิฯ 20 กลุ่ม 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุ่ม
วิสาหกจิฯ ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
สินค้า การตลาด และการ
จัดท าบญัชี

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมคัร
ประชาสัมพันธ์ประจ าหอ
กระจายข่าวชุมชน/หมูบ่า้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์

อาสาสมคัรฯ มคีวามรู้ความ
เชีย่วชาญในการเผยแพร่
ข่าวสารอาสาสมคัรได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้

อาสาสมคัรประชาสัมพันธ์
ประจ าหอกระจายข่าว
ชุมชน/หมูบ่า้น จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 1,584 
หมูบ่า้น จ านวน 1,620 คน

      200,000       200,000       200,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

อาสาสมคัรประชาสัมพันธ์
ประจ าหอกระจายข่าว
ชุมชน/หมูบ่า้น จังหวัด
กาฬสินธุ์  เผยแพร่ข่าวสาร
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองส่งเสริม

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตรประจ า
หมู่บา้น (ต้นแบบ)

เพื่อจัดการฝึกอบรม
อาสาสมคัรเกษตรประจ า
หมูบ่า้น  และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมคัรฯ

จัดอบรมอาสาสมคัรเกษตร
ประจ าหมูบ่า้น 18 อ าเภอ 
ทั่วทั้งจังหวัด จ านวน 135 
คน

      500,000       500,000       500,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ

อาสาสมคัรเกษตรประจ า
หมูบ่า้น ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

กองส่งเสริมฯ

4 โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อ
สร้างอาชีพแกป่ระชาชน
ด้วยการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ป ี2558

เพื่ออบรมฟื้นฟูและให้
ความรู้ เพื่อสร้างอาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย เช่น 
การนวดไทย การอบ
สมนุไพร ประคบสมนุไพร 
การท าลูกประคบ การแปร
รูปสมนุไพรอืน่ๆ แก่
ผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อ
สุขภาพ และประชาชน
ผู้สนใจ

ประชาชนผู้สนใจ ผู้
ประกบอการร้านนวดและผู้
ใหบ้ริการรายเกา่และราย
ใหม ่กลุ่มสตรี หมอพื้นบา้น
ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 260 คน แบง่
ออกเปน็ 4 รุ่นๆ ละ 60 คน
 กจิกรรมส่งเสริมการปลูก
สมนุไพร จ านวน 180 คน 
รวมจ านวน 440 คน

    2,663,150  จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ

ผู้ผ่านการอบรมมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ สามารถดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทยได้ ผู้ผ่านการอบรม
สามารถรวมกลุ่มสร้าง
อาชีพด้วยภมูปิญัญาท้องถิน่
 และจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
สมนุไพร เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้

ชมรม
สมนุไพรและ
การแพทย์
แผนไทย
จังหวัด
กาฬสินธุ์

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้ใช้น้ าและการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ใช้พลังงานไฟฟูาเปน็
พลังงานโซล่าเซล

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การบริหารจัดการน้ า  การ
ใช้น้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ 
การเปล่ียนพลังงานไฟฟูา
เปน็โซล่าเซล

กลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตสูบน้ าด้วย
ไฟฟูา จ านวน 36 กลุ่ม

1,250,000 2,250,000 2,550,000 จ านวนกลุ่มผู้ใช้
น้ าที่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

มคีวามรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตสัตว์น้ า เกษตรกร
สามารถใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์
สูงสุดลดต้นทุนการผลิต

กองส่งเสริมฯ

6 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย

เพือ่พัฒนา อสม.ให้มีความรู้
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยหลักการแพทย์
แผนไทยและการแททย์
ทางเลือก เพือ่ให้ อสม.ทีผ่่าน
การอบรมออกให้บริการเชิงรุก
แก่กลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ุและประชาชนทัว่ไป
ในชุมชนด้วยหลักการแพทย์
แผนไทย

อสม.จ านวน 1,620 
หมูบ่า้นๆละ 2 คน รวม 
3,240 คน วิทยากรแกนน า
ระดับอ าเภอ  จ านวน 90 
คน  และผู้เกีย่วข้องในการ
ด าเนนิโครงการ 535 คน 
รวมจ านวน 3,865 คน

    7,000,000  จ านวนเข้าร่วม
โครงการฯ

อสม.ทีผ่่านการอบรม มีความรู้
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยหลักการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพือ่น าไปให้บริการ
และแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน
 กลุ่มผู้ปุวย และประชาชน
ทัว่ไปในชุมชนได้รับบริการ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยหลักการแพทย์
แผนไทยและแพทยท์างเลือก

ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัด
กาฬสินธุ์

7 โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านการสร้างซ่อง
ทางการตลาดสู่อาเซียน

เพือ่สร้างช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย ได้แก่ การเปิด
เวบ็ไซต์ , ขายสินค้า, เปิด
ตลาดภูมิภาคอาเซียน และ
เพือ่อบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการด้านการสร้าง
ช่องทางการตลาดสู่อาเซียน

คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
จ านวน 23 คน 
คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล 
จ านวน 135 คน รวมจ านวน
 158 คน

      100,000  จ านวนเข้าร่วม
โครงการฯ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวดักาฬสินธุ์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ช่องทางการตลาด มีเวบ็ไซต์
เป็นช่องทางส่งเสริมการขาย 
สมาชิกกองทุนฯมีรายได้เพิม่ขึน้

คณะกรรมการ
กองทุน
พัฒนา
บทบาทสตรี
จังหวัด
กาฬสินธุ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าป ี
2558

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรีระดับหมูบ่า้น ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ด้านการ
บริหารจัดการชุมชน และ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัขององค์กรสตรีใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าป ี
2557

จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด 
คณะกรรมการระดับหมูบ่า้น
 ต าบล จ านวน 450 คน

      100,000  จ านวนเข้าร่วม
โครงการฯ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัดมคีวามรู้ในเร่ืองการ
บริหารจัดการชุมชนได้
แลกเปล่ียนระหว่างองค์กร
สตรีในระดับจังหวัด อ าเภอ
ต าบลหมูบ่า้น สตรีได้สร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรสตรี

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
จังหวัด
กาฬสินธุ์

9 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในนกัจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในนกัจัดรายการย
วิทยุกระจายเสียงจังหวัด
กาฬสินธุ์ในกจิการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศนใ์น
บทบาทผู้ประกาศ พิธี ผู้
ด าเนนิรายการ/ผู้ใช้ส่ือ
บริการชุมชนอย่างเปน็มอื
อาชีพ

สถานวีิทยุกระจายเสียง
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 41 สถาน ีผู้
ประกอบวิชาชีพ ผู้ด าเนนิ
รายการ/ผู้ใช้ส่ือบริการ
ชุมชนด้านกจิการกระจาย
เสียง กจิการโทรทัศนใ์น
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
410 คน

      600,000  จ านวนเข้าร่วม
โครงการฯ

บคุลากรกจิการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน ์
ในบทบาทผู้ประกาศ พิธีกร 
ผู้ด าเนนิรายการ มคีวามรู้
ความเข้าใจในการประกอบ
วิชาชีพ มจีิตสาธารณะ และ
สามารถพัฒนาการใช้
ภาษาไทยได้อย่างต้องตาม
อกัขรวิธี

กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

10 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
สมนุไพรไทยเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กมุารีเนือ่งในวโรกาส 60 
พรรษา 2558

เพื่อด าเนนิการจัดหา
รวบรวมพืชสมนุไพรไทยทั้ง 
4 ภาค มาไว้ที่ศูนย์ และ
ด าเนนิการปลูกทดลองเปน็
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนเปน็
แหล่งศึกษาเพื่อเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

จัดต้ังศูนพัฒนาสมนุไพร 1 
ศูนย์ เงิน 400,000 บาท , 
จัดท าแปลงทดลองปลูกพืช
สมนุไพร ไมน่อ้ยกว่า 50 
ชนดิ พร้อมระบบน้ า , จัดหา
เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์เพื่อ
การเรียนรู้รวม 600,000 
บาท

    1,000,000       200,000       200,000  จ านวนศูนย์
พัฒนาสมนุไพรที่
ได้ด าเนนิการ

เพื่อด าเนนิการจัดหา
รวบรวมพืชสมนุไพรไทยทั้ง 
4 ภาค มาไว้ที่ศูนย์ และ
ด าเนนิการปลูกทดลองเปน็
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนเปน็
แหล่งศึกษาเพื่อเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

กองส่งเสริมฯ

ป ี2558  รวมจ านวน 10 โครงการ 13,613,150
ป ี2559  รวมจ านวน 5 โครงการ 3,350,000
ป ี2560  รวมจ านวน 5 โครงการ 3,650,000

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์โครงการ
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1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์สินค้า
 OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อใหก้ลุ่มผู้ผลิตได้มี
ความรู้ความกา้วหนา้ในการ
เสนอขายสินค้าได้โดยมี
บรรจุภณัฑ์เปน็กลไกลตลาด
 ส่งเสริมการเพิ่มรายได้

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30
 กลุ่ม

300,000 300,000 300,000 จ านวนกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ

กลุ่มผู้ผลิตสินค้ามบีรรจุ
ภณัฑ์ที่ทันสมยัตามสมยันยิม
 กลุ่มผู้ผลิตมศัีกยภาพใน
การพัฒนาสินค้าตนเอง

กองส่งเสริมฯ

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาสินค้ากลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสินค้าของชุมชน
ใหม้ศัีกยภาพสู่ตลาดที่ยัง่ยืน

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 18
 อ าเภอ จ านวน 80 กลุ่ม

200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุ่ม
วิสาหกจิฯ ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึน้
จากการจ าหนา่ยสินค้าของ
กลุ่ม

กองส่งเสริมฯ
 สนง.เกษตร 
จ.กาฬสินธุ์

3 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับตลาดสดประเภทที่
 1 และตลาดสดประเภทที่ 2

1.เพื่อกระตุ้นใหต้ลาดสด
ประเภทที่ 1 มกีารยกระดับ
การพัฒนา  2. เพื่อใหต้ลาด
สดประเภทที่ 2 มกีาร
พัฒนาผ่านเกณฑ์ ตลาดสด
นา่ซ้ือ

ผู้ประกอบการค้าอาหารใน
ตลาดสดประเภทที่ 2 ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 75
 คน

1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวน
ผู้ประกอบการฯที่
ได้เข้าร่วม
โครงการ

ตลาดสดประเภทที่ 1 มกีาร
ยกระดับพัฒนาผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมาก 5 ดาวตลาดสด
ประเภทที่ 2 พัฒนาพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ ตลาดนดันา่ซ้ือ

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ส านกังาน
สาธารณสุข 
จังหวัด
กาฬสินธุ์4 พัฒนาบรรจุภณัฑ์ข้าว

อนิทรีย์กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ปนับญุ บา้นดอนแคน

เพื่อพัฒนาบรรจุพันธุ์ข้าว
อนิทรีย์ของกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนปนับญุบา้นดอนแคน
ใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อ
เสริมสร้างความเชือ่มัน่ใน
แนวทางการด าเนนิงานใน
รูปแบบวิสาหกจิชุมชนแก่
สมาชิก

สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ปนับญุบา้นดอนแคน ต าบล
ฆอ้งชัยพัฒนา จ านวน 40 
คน

200,000       200,000       200,000        จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ด้านการแปร
รูปและการพัฒนาผลิตภณัฑ์
 สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ได้รับการเสริมสร้างความ
เชือ่มัน่ในแนวทางการ
ด าเนนิงานในรูปแบบ
วิสาหกจิชุมชน

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนปนับญุ
บา้นดอนแคน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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6.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
6.6  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสง่เสริมสนับสนุนการเพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์ชมุชนอยา่งครบวงจรตัง้แตก่ารออกแบบ การผลติ การบรรจภุณัฑ์ และการตลาด

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

5 โครงการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต

เพิ่มการเรียนรู้ เทคนคิ 
ประสบการณ์ในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว  ใหส้มาชิก
ได้มกีารแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ ระหว่าง
กนัและกนั

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว อ.ยางตลาด และ 
อ.กมลาไสย จ านวน 160 
คน จ านวน 4 กลุ่ม

      200,000       200,000       200,000  จ านวนกลุ่มที่ได้
จัดต้ัง

เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
กลุ่มผู้ผลิตสามารถใช้พันธุ์
ข้าวของตนเองโดยไมต้่อง
ซ้ือของตลาด เปน็การลด
ต้นทุนการผลิต

กองส่งเสริม

ป ี2558  รวมจ านวน 5 โครงการ 2,300,000
ป ี2559  รวมจ านวน 5 โครงการ 2,300,000
ป ี2560  รวมจ านวน 5 โครงการ 2,300,000

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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บญัชสีรุปโครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ (กบจ.)
โครงการของ อปท. (เทศบาล อบต.)



จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
1.5  ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2       11,000,000      -     -                 -     -                 2       11,000,000     

รวม 2       11,000,000     -    -               -    -                2       11,000,000     
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งฯ 26      275,599,629    8       58,520,429      12      115,713,629     46     449,833,687   
2.2  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งฯ 32      488,769,800    5       43,700,000      7       77,450,000       44     609,919,800   
2.3  บริหารจดัการภารกจิถา่ยโอนให้มีประสิทธิภาพฯ -     -                 -     -                 -     -                 -     -                 
 2.4  ส่งเสริมสนบัสนนุการพัฒนระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 15      92,748,200      8       37,720,000      13      48,420,000       36     178,888,200   

รวม 73     857,117,629   21     139,940,429   32     241,583,629    126   1,238,641,687 
3. ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพตดิ   -   -   -   -   -   -   -   -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน   -   -   -   -   -   -   -   -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว   -   -   -   -   -   -   -   -

 5.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตรฐาน 8       30,620,000      1       61,240,009      1       800,000           10     92,660,009     

รวม 8       30,620,000     1       61,240,009     1       800,000          10     92,660,009     
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภมูปิัญญาท้องถ่ิน   -   -   -   -   -   -   -   -

รวมทั้งสิน้ 83     898,737,629   22     201,180,438   33     242,383,629    138   1,342,301,696 

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

บัญชสีรุปโครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุนจากส่วนกลาง และส่วนราชการอ่ืนๆ
โครงการของ อปท. (เทศบาล อบต.)

ยุทธศาสตร์
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี
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1.5  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
1  โครงการปลูกป่าถาวรใน

พืน้ทีป่่าเดิมวดัป่าดอนตูม 
ต าบลหนองหินและวดัป่าพุทธ
ภูมิ ต าบลดงมูล อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะ
โลกร้อน

 ปลูกป่าถาวรในพืน้ทีป่่าเดิม
วดัป่าดอนตูม และวดัป่าพุทธ
ภูมิ พืน้ทีก่วา้ง 200  เมตร 
ระยะทางยาว  500  เมตร 
พิกัดแรก 325523 1858090
 พิกัดสอง 323815 1853887 
  

1,000,000 พืน้ทีท่ีไ่ด้ปลูกป่า มีพืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึน้ และลด
ภาวะโลกร้อน

กองช่าง

2 สวนสัตวช์ุมชนต าบลพิมูล 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ก่อสร้างสวนสัตวใ์นชุมชน 
 และมีสถานทีศึ่กษาพันธุสั์ตว ์
แก่เยาวชนและประชาชนที่
สนใจทัว่ไป

ก่อสร้างสวนสัตวช์ุมชนบน
เนือ้ที ่93 ไร่ พิกัดจุดเร่ิม UD 
307910 Eจุดส้ินสุด UD 
1846900 N

10,000,000 จ านวนสวนสัตวท์ี่
ได้ก่อสร้าง

มีสถานทีศึ่กษาพันธุสั์ตว ์แก่
เยาวชนและประชาชนทีส่นใจ
ทัว่ไป

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 2 โครงการ 11,000,000
ป ี2559  รวมจ านวน 0 โครงการ 0
ป ี2560  รวมจ านวน 0 โครงการ 0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

ยทุธ 1.5 ขออดุหนุน - 352



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกก่อง อ าเภอสหัสขันธ ์- 
ต าบลโนนศิลา - ต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตรค่าพิกัด
..16.789840 / 103.583475

4,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านโนนอ านวย(คุ้มบ้าน
น้ า) หมู ่9  ต าบลนาตาล 
อ าเภอท่าคันโท - ทางเชือ่ม
เขตเทศบาลต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

พิกัด ละติจูด 16.6305 รองติ
จูด 16.2323

24,237,229 24,237,229 24,237,229 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

3 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยล า
หนองแสน บ้านหนองหวา้ หมู่
9 ต าบลหนองกุงศรี – บ้าน
หนองไม้ตาย ต าบลโคกเครือ 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

35,000,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองสรวง บ้านโนนศรี
สวสัด์ิ บ้านภูฮัง - ต าบลดงมูล 
 เชือ่มเขต ต าบลหนองหิน 
และต าบลหนองสรวง จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 8,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร พิกัด
เร่ิม 325035   1855763 
พิกัดส้ินสุด 317652 1859247

22,880,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
หนองแข้ หมู ่2 (สายหนองค า
รวงคุ)  บ้านโคกกลาง  หมู ่6  
เขต ต าบลดงมูลเชือ่มเขต 
ต าบลหนองหิน ทางหลวง
ชนบท กส 4055  จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 6,000  
เมตร หนา 0.05  เมตร พิกัด
เร่ิม 32522 1855565      
พิกัดส้ินสุด 17652 1859247 
  

20,160,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดงมูล หมู1่1  บ้านหนองแข้ 
หมู2่  (สายวดัป่าพุทธภูมิ)  
บ้านโคกกลาง หมู ่14 เขต 
ต าบลดงมูล เชือ่มเขต ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร  ระยะทางยาว 6,000  
เมตร  หนา 0.05 เมตร พิกัด
เร่ิม 325228 1855541

20,160,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตและ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง รอบหนอง
สาธารณะหนองค าววัตาย 
บ้านหนองแข้ หมู ่2 เขต ทต.
หนองหินและ ทต.ดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 3  เมตร 
ระยะทางยาว  1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร พิกัด 323978 
1856880 

2,200,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

8  ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล (CAPE 
SEAL) หมู ่1 บ้านหนองกุงศรี
 ต าบลหนองกุงศรี ผ่านหน้า 
สนง.ทต.ค าก้าว และ บ้าน
หนองแสง ต าบลบึงนาเรียง 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ ์(ถนนถ่ายโอนจาก
กรมโยธาธกิาร) 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

 ชว่งที่1 ขนาดผิวจราจรผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางระยะทางยาว 1,785 
เมตร ไหล่ทางลาดยาวแบบเค
พซีล ผิวจราจรกวา้งขา้งละ 1.50
 เมตร ชว่งที่2 ขนาดผิวจราจรผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางระยะทางยาว 100 
เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบเค
พซีล ผิวจราจรกวา้งขา้งละ 1.50
 เมตร  N 16.644652 E 
103.289305 - กม ที ่2+085 
N16.634156  E 103,201044) 

2,720,800 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โนนศิลาอาสน์ หมู ่2 ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก ถึง
 บ้านโนนสูง หมู ่8  ต าบล
โนนสูง อ าเภอยางตลาด 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 8.00  เมตร 
ระยะทางยาว 2.000 หมู ่พิกัด
เร่ิมต้น N 16 31 31 E103 12
 49 พิกัดส้ินสุด N 16 30 27 
E103 13 02

7,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ยทุธ 2.1 ขออดุหนุน - 355



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านค ามันปลา หมู ่6  ต าบล
ค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก
 จังหวดักาฬสินธุ ์- บ้าน
กระบาก หมูท่ี ่5  ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชืน่ชม จังหวดั
มหาสารคาม

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16 30 09 
E103 10 19  พิกัดส้ินสุด N 
16 29 41 E103 10 10

3,500,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบ้านค ามะโฮ 
หมู ่7 ต าบลค าเหมือดแก้ว 
อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านดอนเงิน
 หมู ่4 ต าบลโนนสูง อ าเภอ
ยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร พิกัด
เร่ิมต้น N 16 29 50 E103 11
 33 พิกัดส้ินสุด N 16 29 35 
E103 11 37

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองรัง หมู ่8 ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก - 
บ้านนาค้อ หมู ่5  ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1.000 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16 32 26 
E103 12 56  พิกัดส้ินสุด N 
16 32 30 E103 12 25

3,500,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบ้านค ามะโฮ 
หมู ่7 ต าบลค าเหมือดแก้ว  
อ าเภอห้วยเม็ก - บ้านหนอง
จาน หมู่1  ต าบลโนนสูง 
อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,350 เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น N 16 29 49 E 
103 11 25 พิกัดส้ินสุด N 16
 29 07 E 103 11 16

3,500,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนพิมาน – บ้านเดชอุดม 
ต าบลพิมูล อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 1 เมตรพิกัด
จุดเร่ิม UD 038465 จุดส้ินสุด
 UD 052484

6,500,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

15 ก่อสร้างสะพานข้ามเขือ่น 
บ้านหนองโน หมู ่7 ต าบลหัว
หิน –บ้านยางเนียม หมู ่3 
ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 700 เมตร(ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธา,
กรมทางหลวงชนบท)พกิดั 
1825000358m.N.ถงึพกิดั 
1825000363 m.E ถงึ 
314000214 m.E ถงึ
314000210m,E

80,000,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16 ก่อสร้างพนังกัน้น้ า ข้ามเขือ่น
บ้านหนองโน หมู ่7 ต าบลหัว
หิน – บ้านยางเนียม หมูท่ี ่3 
ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 700 เมตร(ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธา,
กรมทางหลวงชนบท)พกิดั 
1825000358m.N.ถงึพกิดั 
1825000363 m.E ถงึ 
314000214 m.E ถงึ
314000210m,E

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านค า
บก ถึง ต าบลดินจี ่บริเวณ หมู่
ที ่8 ,หมูท่ี ่10 ,หมูท่ี ่15  
ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 6.00   เมตร  
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

10,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

18 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติก   
คอนกรีตโดยวธิ ี(Pavament 
place Recycling) สายบ้าน
ยอดแกง หมู ่2  ต าบลยอด
แกง เชือ่ม มหาวทิยาลัย    
ราชภัฏกาฬสินธุ ์ ต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  
ระยะทาง  5,000 เมตร พิกัด 
ละติจูด 16° 61’19.3”น  ลอง
ติจูด  103° 72’86.91”  
จุดส้ินสุด ละติจูด 16° 
65’27.21”น ลองติจูด  103° 
75’33.24”  

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 ก่อสร้างถนน คสล. สายต าบล
หลักเหล่ียม - ต าบลนามน 
อ าเภอนามน จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 780 เมตรเร่ิมต้น N
 16˚32'52.86'' E 
103˚48'41.33''ส้ินสุด N 
16˚32'53.29'' E 
103˚48'37.35''

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู ่9 
ต าบลหลักเหล่ียม - ต าบล
นามน อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5 เมตร เร่ิมต้น N 
16˚34'46.59'' E 
103˚49'30.13'' ส้ินสุด N 
16˚34'46.83'' E 
103˚49'44.93''

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 
ต าบลหลักเหล่ียม - เทศบาล
ต าบลนามน อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
เร่ิมต้น N 16˚34'54.33'' E 
102˚49'4.08'' ส้ินสุด N 
16˚341'56.08'' E 
103˚48'58.15''

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่7 
บ้านนาขวญัเมือง ต าบลนามน 
(ทางไปวดัหนองผือ) - บ้าน
ยอดแกง ต าบลยอดแกง 
อ าเภอนามน จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร  
ระยะทาง 1,090  เมตร หนา 
0.15  เมตร (Lat 16.5805,Long
  103.7777) (Lat 
16.5821,Long103.7700)

3,000,000     ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

23 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนา
ขวญัเมือง (วดัหนองผือ) 
ต าบลนามน - เขตต าบลยอด
แกง อ าเภอนามน จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  2,000  เมตร  พิกัด
 16.5805 103.7777 -
16.5821 103.7700

2,500,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่7 
(ศาลาประชาคม) ต าบลนามน
 - บ้านดงสวาง เทศบาลต าบล
สงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร 
ระยะทาง 3,000  เมตร หนา 
0.15  เมตร

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

25 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองบัวกลาง หมู ่2 ด่าน
เชือก ต าบลหนองบัว - ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,270 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
เร่ิมต้น N 16.556582 E 
103.849203 ส้ินสุด N 
16.526424 E 103.839724

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหน้า รพ.สต. ถึง น้ าออก
บ่อ ต าบลหนองบัว - ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,270 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
เร่ิมต้น N 16.556582 E 
103.860656  ส้ินสุด N 
16.524172  E 103.848155

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

27 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองบัวใน หมู ่4 -  บ้านค า
คา ต าบลหนองบัว - ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,270 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
เร่ิมต้น N 16.548894 E 
103.870378   ส้ินสุด N 
16.521376  E 103.872725

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

28 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู ่8 ถึงน้ าออก
บ่อ ต าบลหนองบัว - ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,270 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
เร่ิมต้น N 16.558276  E 
103.832973  ส้ินสุด N 
16.536424   E 103.839724

2,000,000 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
สะพานหนองแคน บ้านหนาด
ใต้ หมูท่ี ่3 ต าบลเหนือ เชือ่ม 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ ์จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
3,000.00เมตร

14,414,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

30 ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าปาว
บ้านธนบุรี หมู ่5,12 ต าบล
โพนงาม ข้ามต าบลหลักเมือง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

กวา้ง 16.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร

15,000,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาด
ใหญ่ ข้ามล าน้ าปาว สายบ้าน
บึงไฮ หมู ่4,14 กับ บ้านหัว
ขวา หมู ่8,12 ต าบลหลักเมือง
 อ าเภอกมลาไสย เชือ่มต าบล
ห้วยโพธิ ์อ าเภอเมือง จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  พิกัด
เร่ิมต้น 16.322775 , 
103.608541  ส้ินสุด  
16.323929 , 103.608327

5,000,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

32 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
น้ าปาว บ้านดอนยาง หมู ่6 
ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา
ไสย- ต าบลห้วยโพธิ ์อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ ์จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 7.00  เมตร ยาว 
70 เมตร

5,000,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

33 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยจุมจัง เชือ่ม ต าบลเหล่าไฮ
งาม – ต าบลกุดหวา้ อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธุ์

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ขนาดกวา้ง 8.00  เมตร ยาว  
30.00  เมตร

8,400,000 ระยะทางยาวของ
สะพานทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มระหว่างหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอฯ (ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

34  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคปซีล ทต.หนอง
กุงศรี หมู ่1 บ้านหนองกุงศรี 
เชือ่ม ทต.ค าก้าว จังหวดั
กาฬสินธุ ์(หน้าส านักงาน ทต.
ค าก้าว และบ้านหนองแสง 
เขต อบต.บึงนาเรียง) (ถ่าย
โอนจากกรมโยธาธกิาร)

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึน้

ช่วงที ่1  ขนาดผิวจราจรผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,785 เมตร ไหล่ทางลาดระยะทาง
ยาวแบบเคปซีล ผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตร ช่วงที ่2  ขนาดผิว
จราจรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตรไหล่ทาง
ลาดยางแบบเคปซีล ผิวจราจรกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร ช่วงที ่3  ขนาด
ผิวจราจรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ระยะทาง 500 เมตร ไหล่ทางลาด
ยางแบบเคปซีล ผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตร ช่วงที ่4 ขนาดผิว
จราจรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร ไหล่ทาง
ลาดยางแบบเคปซีล ผิวจราจรกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร 

8,162,400 8,162,400 8,162,400 ระยะทางยาวของ
ถนนทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มีเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ านวน 26 โครงการ 275,599,629

ป ี2559  รวมจ านวน 8 โครงการ 58,520,429

ป ี2560  รวมจ านวน 12 โครงการ 115,713,629
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI

1 ก่อสร้างฝายล าห้วยสมอทบ 
เทศบาลต าบลโพน - อบต.โพน 
อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้ า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ก่อสร้างฝายล าห้วยสมอทบ  1 
 แห่ง

2,000,000 จ านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า
และประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 ก่อสร้างฝายเก็บน้ าล าห้วยสังกะ 
เทศบาลต าบลโพน - อบต.โพน 
อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้ า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ก่อสร้างฝายล าห้วยสมอทบ  1 
 แห่ง

20,000,000 จ านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า
และประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

3  ก่อสร้างฝายน้ าล้น(ฝายแม้ว) 
ล าห้วยยาง บ้านหนองหิน หมู ่4
 หมู ่6  หมู ่7  หมู ่8 บ้านโคก
ครึม หมู ่5  บ้านหนองบัวชุม 
หมู ่2 หมู ่9 เขต ทต.หนองหิน
และ อบต.หนองหิน อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้ า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

 ฝายน้ าล้น(ฝายแม้ว)  ล าห้วย
ยาง ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร
 สูง 1.50 เมตร จ านวน 10  จุด
  ระยะห่างระหวา่งจุด  200  
เมตร พิกัด 325523 1858090

3,000,000 จ านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า
และประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ.  2558-2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น(ฝายแม้ว)  
ล าห้วยค ารวงคุ บ้านหนองแข้ 
หมู ่2 หมู ่7  เขต ทต.ดงมูล เขต
 ทต.หนองหิน และ ทต.ดงมูล 
บ้านนาบง หมู3่  หมู ่8 และ หมู่
 11  ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์
 

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้ า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

 กวา้ง 8.00 เมตร สูง  1.50 
เมตร จ านวน 10  จุด 
ระยะห่างระหวา่งจุด 200  
เมตร พิกัด 323978 1856880 

3,000,000 จ านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า
และประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

5 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพือ่
การเกษตร (ฝายน้ าล้นล าพะยงั) 
เชือ่ม ต าบลนาขาม ต าบลแจน
แลน และ ต าบลสามขา อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธุ์

 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และฝายสามารถกกัเกบ็น้ า
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

หลังท านบดินกวา้ง 10 เมตร ยาว
 60 เมตร หลังคันกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมอาคาร
ระบายน้ าแบบ 52,724 เมตร สูง 
2.00 เมตร อาคารรับทอ่น้ าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 2.60 เมตร 
พกิดั 16.313719 103572225

10,000,000 จ านวนฝายที่ได้
กอ่สร้าง

 แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ า
และประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

6 เสริมคันคูอ่างเก็บน้ าห้วยสมอ
ทบ (โครงการพระราชด าริ) บ้าน
โนนหนามแท่ง หมู ่7   ต าบล
ดินจี ่เชือ่ม บ้านนาบอน ต าบล
นาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ระยะทางยาว 350 เมตร 
ขนาดความกวา้งเฉล่ีย 5.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 1.50 เมตร 
พร้อมบดอัดแน่น เกล่ียตกแต่ง
เรียบ ปริมาณดินลูกรังดินเสริม
ไม่น้อยกวา่  4,725 ลูกบาศก์
เมตร

2,450,000      ระยะทางทีไ่ด้
ก่อสร้างคูอ่างเก็บ

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทรายดูน
 หมู ่7  ต าบลกุดจิก อ าเภอท่า
คันโท จังหวดักาฬสินธุ ์เชือ่ม 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน 
จังหวดัขอนแก่น

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 8.00  เมตร ยาว 
120 เมตร สูง 4.00 เมตร จุด
พิกัดจุดด าเนินการ N=
16.8347,E=103.1053

4,000,000 พืน้ทีท่างการ
เกษตรกรรมทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

8 ก่อสร้างท่อส่งน้ าชลประทาน
เพือ่การเกษตร (ท่อใต้ดิน) 
ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย
 - ต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาด 1.5 เมตร ระยะทาง 
6,000 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางทีไ่ด้
ก่อสร้างท่อส่งน้ า

ประชานมีน้ าใช้ในภาค
เกษตรกรรมอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

9 ขุดลอกหนองโสกช้างตาย ต าบล
โนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ ์- 
ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง200 เมตร ยาว 300 เมตร
 ลึก 3.00 เมตรค่าพิกัด..
16.811573 / 103.608355

5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

10 ขุดลอกหนองบึงปรากาฬ ต าบล
โนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ ์
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง200 เมตร ยาว 300 เมตร
 ลึก 3.00 เมตรค่าพิกัด..
16.794924 / 103.602079

4,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

11 ขุดลอกหนองน้ าปุน้ บ้านโนน
นาค า หมู ่5 ต าบลภูแล่นช้าง - 
ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองน้ าปุน้ เนือ้ที ่200 ไร่
 1. พกิดัที ่N = 16.7772    E = 
104.1717 2. พกิดัที ่N = 
16.8108    E = 104.1656 3. 
พกิดัที ่N = 16.8397    E = 
103.9997 4. พกิดัที ่N = 
16.8117    E = 104.0278

20,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 ขออดุหนุน - 366



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 ขุดลอกหนองขามเฒ่า บ้านภู
แล่นช้าง หมู ่1 ต าบลภูแล่นช้าง
 - ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

เนือ้ที ่100 ไร่ 1. พกิดัที ่N = 
16.6975    E = 104.0994 2. 
พกิดัที ่N = 16.7375    E = 
104.1267 3. พกิดัที ่N = 
16.7519    E = 104.0839 4. 
พกิดัที ่N = 16.7211   E = 
104.07     

20,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าสาธารณะ
ร่องค าแดง บ้านค าแคน หมูท่ี ่3
 ต าบลค าสร้างเทีย่ง - ต าบล
หนองช้าง อ าเภอสามชัย 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 112,500 ตร.ม. 
หรือปริมาณดินขดุ 191,250 ลบ.
ม. พกิดั N 16º49.422 E 
103º32.894

6,163,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

14 ขุดลอกหนองบ่อและปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่วอ าเภอ
ท่าคันโท เทศบาลท่าคันโท 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 200 เมตร ยาว 
250 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุด 150,000 
ลูกบาศก์เมตร จุดเร่ิมต้น N=
1875024 ,E=310866

5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

15  ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด
 บ้านห้วยหินลาด ต าบลหนอง
หิน ผ่าน ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 24.00 เมตร  ยาว 300 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

3,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 ขออดุหนุน - 367



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า 
หนองค าบาก บ้านโนนศรีสวสัด์ิ
 หมู ่9 เขต ต าบลดงมูล และ 
บ้านหนองหิน(คุ้มดอนตูม) หมู ่4
  ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ผิวจราจรกวา้ง  200  เมตร  
ระยะทางยาว  250  เมตร
ลึกเฉล่ีย  2  เมตร พิกัด 
323241 1856573    

12,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

17  ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า
 หนองค ารวงคุ บ้านหนองแข้ 
หมู ่2 เขต ต าบลดงมูล เขต 
ทต.หนองหิน และ ทต.ดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 200 
เมตร ระยะทางยาว 250  เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2 เมตร พิกัด 
323978 1856880   

12,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

18  ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า
มีประตูปิดเปิดน้ า อ่างเก็บน้ า
ห้วยหินลาด บ้านหนองหิน หมู ่
4  หมู ่6  ต าบลหนองหิน เขต 
ทต.หนองหิน อบต.หนองหิน 
ทต.ดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี 
และทต.นาตาล ทต.ดงสมบูรณ์ 
อ าเภอท่าคันโท  จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 800 เมตร
 ระยะทางยาว 1,200  เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00  เมตร พิกัด 
323219 1856612   

20,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

19 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า 
หนองค าววัตาย บ้านหนองแข้ 
หมู ่2 เขต ทต.หนองหิน 
และทต.ดงมูล อ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 200 
เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2 เมตร พิกัด 
323978 1856880     

12,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 ขออดุหนุน - 368



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า
หนองหิน บ้านหนองหิน หมู ่4 
 หมู ่6 เขต ต าบลหนองหิน ทต.
หนองหิน และอบต.หนองหิน 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 200 
เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2 เมตร พิกัด 
323263 1856594   

12,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

21 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
 บ้านหนองปะโอ หมูท่ี ่6 ต าบล
กุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ครัวเรือนทีย่งัไม่มีน้ าประปาใช้ 
จ านวน  20 ครัวเรือน (ส าหรับ
ครัวเรือนทีย่า้ยไปต้ังใหม่)

3,700,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มนี้ าประปาใช้

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

22 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
 บ้านหนองแวงศรีสวสัด์ิ หมูท่ี ่7
 ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ครัวเรือนทีย่งัไม่มีน้ าประปาใช้ 
จ านวน  247 ครัวเรือน (เป็น
หมูบ่้านทีย่งัไม่มีระบบประปา
ภูมิภาค)

3,700,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มนี้ าประปาใช้

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

23 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าโสกหินขาว 
(สวนป่าดงระแนง) ต าบลกุดโดน
 อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
เก็บกักน้ าไวใ้นการเกษตร

8,000,000 พืน้ทีท่างการ
เกษตรกรรมทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

ยทุธ 2.2 ขออดุหนุน - 369



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล. ต าบล
ค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 8 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ผนังฝายสูง 3 เมตรจุดที ่1  พกิัด 
16.630646 N103.216390 Eจุดที2่
 พกิัด16.620193 N 103.238662 
Eจุดที ่3 พกิัด 16.682038 N 
103.209648 Eจุดที ่4 พกิัด 
16.644627 N 103.218678Eจุดที ่5
 พกิัด 16.682038 N 103.209648 
Eจุดที ่6 พกิัด 16.627613 N 
103.249036 E จุดที ่7 พกิัด 
16.631344N  103.245596E

3,850,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

25 ขุดลอกบึงนาเรียง(พืน้ที่
ชลประทาน) ต าบลบึงนาเรียง 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 180.00  เมตร 
ระยะทางยาว 100.00  เมตร 
ลึกเฉล่ีย  3.00  เมตร 
จุดเร่ิมต้น พิกัด E  315377  N
  1837893  

10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

26 ขุดลอกหนองบึง(บ้านแสงจันทร์)
 ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 200.00  เมตร 
ระยะทางยาว 50.00  เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00  เมตรจุดเร่ิมต้น 
พิกัด E  319267  N  1836367

5,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

27 ขุดลอกหนองใหญ่ห้วยเม็ก  
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอ
ห้วยเม็ก  จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ตามแบบแปลนเทศบาลห้วย
เม็กก าหนด(พิกัด  
310500,1835500)

1,679,800 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28 ขุดลอกแก้มลิง บ้านหนองโน 
หมูท่ี ่3 ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 50 เมตร ระยะทางยาว 
100 เมตรลึก 3เมตรพิกัด
1825000367 m.N.ถึงพิกัด 
314000216 m.E

50,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

29 ขุดลอกหนองสิม บ้านโคกกลาง
เหนือ หมูท่ี ่5 ต าบลหัวหิน 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร
พิกัด1825000367 m.N. ถึง
พิกัด 314000216 m.E

1,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

30 ก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย บ้าน
ห้วยมะทอ หมูท่ี ่2 ต าบลหัวหิน
 อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 2,000,000 ระยะทางยาว
ของร่องระบาย
น้ าที่ได้กอ่สร้าง

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

31 ขุดลอกหนองคอนเตรียม หมู ่3,
 9 ต าบลหลักเหล่ียม เทศบาล
ต าบลนามน อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

 ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
230 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

10,000,000 10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

32 ขุดลอกหนองแจ้ง หมูท่ี ่9  
ต าบลหลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

เนือ้ที ่1,500 ไร่ ลึก 6 เมตร 
เร่ิมต้น N 16˚35'2.78'' E 
103˚50'15.03''ส้ินสุด N 
16˚34'57.85'' E 
103˚50'31.51''

60,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

33 ก่อสร้างประตูระบายน้ าล าน้ า
ปาว บ้านโนนสวาง หมู ่5 
ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา
ไสย จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

สูง 6 เมตร ยาว 60 เมตร 144,000,000 จ านวนประตู
ระบายน้ าที่ได้
กอ่สร้าง

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

34 ขุดลอกหนองดูน พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านหนองบัว
 หมู ่9,14 ต าบลเจ้าท่า เชือ่ม- 
บ้านหัวแฮด หมู ่10 ต าบล
ธญัญา อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พืน้ที ่400 ไร่ 25,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

35 ขุดลอกหนองกุดโด บ้านธนบุรี 
หมู ่5,12 ต าบลโพนงาม อ าเภอ
กมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

จ านวนพืน้ที ่58  ไร่ 10,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

36 ขุดลอกหนองหมากแซว บ้าน
หัวหนอง หมู ่11 ต าบลหลัก
เมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวดั
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 1.00 เมตร  ลึก 1.50 
เมตร  ระยะทาง  600 เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่   
90,000 ลบม. พิกัดที ่ 
16.3617 , 103.5952

3,377,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

37 ขุดลอกล าห้วยแกง  บ้านหัวขวา
 หมู ่8,12 ต าบลหลักเมือง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร  ลึก 
1.50 เมตร  ระยะทาง  400  
เมตร  พิกัดที ่ 16.3689 , 
103.6281

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

38 ขุดลอกล าหว้ยบง หมู่5 -หมู่6
 ต าบลโนนน้ าเกล้ียง ต าบล
นคิม อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก1.5 เมตร

    2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค -
บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนา และดแูลรักษาแหลง่น้้าธรรมชาต ิฯ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) KPI
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

39 ขุดลอกหนองกดุนามวงษ ์
บา้นกระยอม หมูท่ี่ 8  อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

กวา้ง 200 เมตร ระยะทางยาว
 900 เมตร ลึก 1.50 เมตรพิกัด
เร่ิมต้น X 16.28002 Y 
103.699007 พิกัดส้ินสุด X 
16.274788 Y 103.693557

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนต าบลเหล่าออ้ย 
และต าบลสะอาด มนี้ าเพื่อ
อปุโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอใช้ตลอดปี

กองช่าง

40 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยผ้ึง สาย
บ้านหนองแสง ต าบลนิคมห้วย
ผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ความลึก 2 - 2.50  เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
57,000  ลบ.ม.ค่าพิกัด N  =  
16.6644   E  =  103.9037

2,000,000 ปริมาตรดินขุด ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

41 ขุดลอกและก่อสร้างฝายทดน้ า 
หนองค าบาก บ้านโนนศรีสวสัด์ิ
 หมู ่9 เขต ต าบลดงมูล และ 
บ้านหนองหิน(คุ้มดอนตูม) หมู ่4
  ต าบลหนองหิน อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวดักาฬสินธุ์

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

พื้นที่ 100 ไร่ 30,000,000  พืน้ทีท่างการ
เกษตรกรรมทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าเพื่ออปุโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอใช้
ตลอดปี

กองช่าง

ป ี2558  รวมจ้านวน 32 โครงการ 488,769,800

ป ี2559  รวมจ้านวน 5 โครงการ 43,700,000

ป ี2560  รวมจ้านวน 7 โครงการ 77,450,000
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