บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

โครงการ

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

59.21

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ต.หนองอีบุตร เชื่อมบ้านคําบง ต.คําบง
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

9,600,000.00

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตสาย
บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ต.หนอง
อีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

12,000,000.00

3 โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน ที่ทําการปกครองอําเภอห้วยผึ้ง
บ้านคําบง หมู่ที่ ๑ ไป บ้านคําม่วง หมู่ที่ ๕,๑๔ ตําบลคําบง
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

8,862,000.00

4 โครงการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาเซียน
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

123,600.00

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
1/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๒๔/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

5,389,800.00

6 โครงการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และอาชีพที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

306,000.00

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้

ร้อยละ

7 โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ ในระดับตําบล

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,100,000.00

8 โครงการผสานรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ
สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,422,500.00

9 โครงการป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

26,876,000.00

10 โครงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข 12
ตอนหนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.664+550– กม.
666+475 ระยะ ทาง 1.925 กม.

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

35,000,000.00

ที่

โครงการ

11 โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model
ปีงบประมาณ 2560

หน่วยดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์/สํานักงานเกษตร ฯ

งบประมาณ
(บาท)
10,000,000.00

12 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่ง สํานักงานประมงจังหวัด
น้ําธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์/สํานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์/สํานักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

11,185,200.00

13 โครงการเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ภัยแล้ง
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ิ ์
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยตูม ถึง ที่ทําการปกครองอํ
าเภอเมือง

6,768,000.00

แยกไปตําบลดงพยุง

1,442,900.00

กาฬสินธุ์

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขมิ้นถึงโรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์ ม.1

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

1,500,000.00

16 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยสามพาด บ้านแกเปะ
หมู่ 9

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

2,777,000.00

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
จากศาลากลางบ้านดอนสนวน หมู่ที่ 9 - คลองชลประทาน 1L – กาฬสินธุ์
RMC บ้านดอนสนวน ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผิวจราจรกว้าง 4.90 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,744 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย)

1,000,000.00

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

717,000.00

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

3,240,000.00

18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นรอบหนองกุดบูด หมู่ที่
9
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 3.90
เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950
ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย)
19 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE
สายเลียบคลองชลประทาน 1L –RMC บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14
ตําบลหลุบอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ร้อยละ

ที่

โครงการ

20 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ภายในหมู่บ้านบ้านดอนเจ้าปู่ หมูที่ 13 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ตอนที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ตอนที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร
ระยะทาง 610 เมตร ตอนที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร
ระยะทาง 168 เมตร

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

1,477,000.00

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
คอนเรียบ หมู่ที่ 1 ตําบลหลุบอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงบ้าน กาฬสินธุ์
โหมน ตําบล ห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000.000 เมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร

2,579,000.00

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย
ไพศาล บ้านเตาไห หมู่ที่ 4 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
400.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 - 0.20เมตร

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

770,000.00

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตร สายเลียบคลอง
ชลประทาน ฝั่ง สนง.ประมงจังหวัด เชื่อมตําบลหนองสอ บ้าน
หนองม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

3,570,000.00

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อการเกษตร สายรอบโคก
ดอนก่อเชื่อมตําบล บึงวิชัย บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ที่ 6
ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

3,450,000.00

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยสอง
ฝั่งคลองชลประทาน บ้านดอนนาแก หมู่ที่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

1,034,000.00

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนเลียบ ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์
คลองชลประทาน 5R-1L-RMC บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 9 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ
0.40 เมตร

2,509,000.00

27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง แบบ RIGID ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
FRAME บ้านเหล่าค้อ , เหล่ากลาง หมู่ที่ 4,11
กาฬสินธุ์

1,000,000.00

ร้อยละ

ที่

โครงการ

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

28 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง แบบ RIGID ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
FRAME ลําห้วยโคกคํา บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10
กาฬสินธุ์

1,000,000.00

29 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง แบบ RIGID ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
FRAME ลําห้วยสามพาด บ้านแกเปะ หมู่ที่ 9
กาฬสินธุ์

1,000,000.00

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหัว
ช้าง ถึง หมู่ที่ 4 บ้านหัวนาคํา ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

4,546,100.00

31 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแบบ แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลหลุบ - บ้านปอแดง ตําบลนาดี
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

4,123,000.00

32 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน (แก้งน้อย) บ้านท่านาเลา ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง
หมู่ที่ 9 ต.ดินจี่ อ.คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1,000,000.00

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ป่าช้านาบอน) หมู่ 2 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง

1,000,000.00

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคลอง หมู่ที่ 12

ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง

1,000,000.00

35 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโคก
หมู่ที่ 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง

1,530,000.00

36 โครงการก่อสร้างลานตลาดชุมชน

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ยางตลาด

1,000,000.00

37 โครงการขุดลอกหนองคําอิติง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ยางตลาด

3,770,000.00

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชาด–โนนขวา
บ้านชาด หมู่ที่ 11 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย

1,630,000.00

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัว
หมูที่ ๓ เชื่อม บ่อฝังกลบขยะ อบต.โคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย

1,470,000.00

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านภูเจริญ - บ้านแสน
สุข หมู่ที่ 11 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ท่าคันโท

1,437,000.00

ร้อยละ

ที่

โครงการ

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้า
กศน.อําเภอร่องคํา - ถนนทางเข้าบ้านพัก สภอ.ร่องคํา

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ที่ทําการปกครองอําเภอร่องคํา

1,000,000.00

42 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 ตําบล หลัก ที่ทําการปกครองอําเภอนามน
เหลี่ยม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

5,030,000.00

43 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ด้วยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ที่ทําการปกครองอําเภอสามชัย
เหล็ก) สถานที่บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 18 – บ้านหนองแสงเหนือ
หมู่ที่ 7 ตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 950.00 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว้า 4,750 ตร.ม.

2,732,000.00

รวม 43 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน

193,967,100.00 59.21
8.95

44 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีไทยอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

3,655,000.00

45 โครงการปรับปรุงการให้บริการและการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ของดีเมืองกาฬสินธุ์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

2,000,000.00

46 โครงการมหกรรมโปงลาง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์/สํานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์/ที่ทําการปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์/สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

3,171,700.00

47 โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

4,000,000.00

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

2,650,000.00

49 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

1,850,000.00

50 โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี พุทธมณฑล
แก่งดอนกลาง (ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร)

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

10,000,000.00

51 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนมห้วยเม็ก

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ห้วยเม็ก

2,000,000.00

รวม 8 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย

ร้อยละ

29,326,700.00 8.95
25.07

ที่

โครงการ

52 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยดําเนินการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

งบประมาณ
(บาท)
5,000,000.00

53 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
ในการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,413,400.00

54 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

8,701,100.00

55 โครงการขุดลอกกุดจิกสาธารณประโยชน์ บ้านวังยูง หมู่ 5
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

1,011,000.00

56 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยสีทน

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

600,000.00

57 โครงการขุดลอกหนองกกบก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตูม อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

751,300.00

58 โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 3 บ้านหนองหัวช้าง
ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

2,601,100.00

59 โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ําเพื่อการเกษตรระบบท่อบ้านเชียง
เครือ หมู่ที่ 1,2,3

ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
กาฬสินธุ์

3,700,000.00

60 โครงการขุดลอกลําห้วยจุมจังตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
ตําบลจุมจัง

ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉิ
นารายณ์

2,000,000.00

61 โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑
ตําบลเหล่าใหญ่

ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉิ
นารายณ์

2,939,000.00

62 โครงการขุดลอกลําห้วยแดง บ้านหนองหัวแฮด หมู่ที่ 7 ตําบลจุมจัง ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉิ
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นารายณ์

900,000.00

63 โครงการขุดลอกร่องน้ําหนองแก่นทราย หมู่ที่ 1,9,13ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์

ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉิ
นารายณ์

200,000.00

64 โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นห้วยแดง บ้านหนองหัวแฮด หมู่ที่ 7
ตําบลจุมจัง

ที่ทําการปกครองอําเภอกุฉิ
นารายณ์

471,800.00

65 โครงการขุดลอกคลองน้ํา (สายเรียบคลองส่งน้ําตอน 8 ไปคลองลอย ที่ทําการปกครองอําเภอ
กมลาไสย
กุดวังซอถึงสุดระยะฯ) หมู่ที่ 1,12 บ้านแก ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย ขนาดกว้างเฉลี่ย(ปากคลอง) 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,330 ลบ.ม.

1,930,000.00

ร้อยละ

ที่

โครงการ

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

66 โครงการขุดลอกหนองผือมน บ้านสวนโคก หมู่ที่ ๑ ตําบลดงลิง
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 162 เมตร ยาว 124
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
38,192 ลบ.ม.

ที่ทําการปกครองอําเภอ
กมลาไสย

1,320,000.00

67 โครงการขุดลอกหนองเรือสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย ขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 250 เมตร
ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,375 ลบ.ม.

ที่ทําการปกครองอําเภอ
กมลาไสย

1,952,000.00

68 โครงการขุดลอกหนองแปน อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

1,551,600.00

69 โครงการขุดลอกหนองดอนดู่ ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

1,000,000.00

70 โครงการขุดลอกห้วยภูน้อย ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

1,000,000.00

71 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตําบลนิคม
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

359,900.00

72 โครงการ ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยค้อตอนล่าง บ้านคําแคน หมู่ 5 ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สหัสขันธ์

359,900.00

73 โครงการขุดลอกห้วยจระเข้ ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ สหัสขันธ์ ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

428,200.00

74 โครงการขุดลอกตกแต่งคันคูแหล่งน้ําหลังวัดกัลยาณบริหาร
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

1,246,000.00

75 โครงการขุดลอกหนองเอียด อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สหัสขันธ์

735,900.00

76 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะบ้านโนนสูง ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

1,773,000.00

77 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยส้มป่อยน้อย ม.6 ต.หนองผือ อ. ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง
เขาวง

831,700.00

78 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยส้มป่อยน้อย ม.8 ต.หนองผือ อ. ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง
เขาวง

831,700.00

79 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยยูง ม.3 ต.หนองผือ อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

768,400.00

80 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยสายกลาง ม.4 ต.สระพังทอง
อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

600,000.00

ร้อยละ

ที่

โครงการ

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

81 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยสายกลาง ม.6 ต.สระพังทอง
อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

600,000.00

82 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยกุดจาน ม.3 ต.สระพังทอง
อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

600,000.00

83 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยส้มป่อยน้อย ม.1 ต.หนองผือ
อ.เขาวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาวง

795,800.00

84 โครงการขุดลอกลําห้วยสายนาพร้อมก่อสร้างฝายน้ําล้นเพื่อ
การเกษตร ม.8 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาคู

1,067,000.00

85 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรลําห้วยจาน ม. ที่ทําการปกครองอําเภอ
13 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
นาคู

877,000.00

86 โครงการก่อสร้างฝายน้ํากักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรลําห้วยแข้ ม.8
ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาคู

999,000.00

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
บ้านนายอ ม.2 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาคู

500,000.00

88 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยฮ่องซัน บ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง
คําม่วง

1,222,000.00

89 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยสังกะ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14
ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
คําม่วง

1,778,000.00

90 โครงการขุดลอกหนองฝายเจ้าคุณ

ที่ทําการปกครองอําเภอ
คําม่วง

1,000,000.00

91 โครงการขุดลอกหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองแวง ที่ทําการปกครองอําเภอ
สมเด็จ

1,275,000.00

92 โครงการขุดลอกหนองป่าเม็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4
ตําบลหนองแวง

ที่ทําการปกครองอําเภอ
สมเด็จ

1,566,000.00

93 โครงการขุดลอกหนองห้าง

ที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย

1,855,600.00

94 โครงการขุดลอกหนองจาน

ที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย

6,381,000.00

95 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงนา ที่ทําการปกครองอําเภอ
ดอนจาน
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

826,000.00

96 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นแบบ มข.2527 พร้อมลอกหน้าฝาย
หมู่ที่ 6

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ดอนจาน

880,000.00

97 โครงการขุดลอกหนองบัวสาธารณะประโยชน์

ที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองกุงศรี

1,990,000.00

ร้อยละ

ที่

โครงการ

98 โครงการขุดลอกหนองบึงหนองโพธิ์

หน่วยดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ยางตลาด

1,553,000.00

99 โครงการก่อสร้างฝาย (กั้นน้ํา) ลําห้วยคํากอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ที่ 6 ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่าคันโท

974,000.00

100 โครงการขุดลอกหนองเม็ก

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ห้วยเม็ก

3,400,000.00

101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนคันคลองปากคลอง ๓R-๑LRMC กม. ๐+๐๐๐-๓+ ๙๖๓ วัดป่ามัชชิมาวาส บ้านดงเมือง
อําเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําปาว

5,000,000.00

รวม 50 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผ้าไหมแพรวา และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร้อยละ

82,116,400.00 25.07
0.83

102 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผ้าไหมแพรวาภายใต้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์สู่สากล
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและช่องทางการตลาดข้าว
เหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (ข้าว GI)

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
กาฬสินธุ์
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
กาฬสินธุ์

104 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

992,000.00
455,000.00
1,000,000.00

ที่ทําการปกครองอําเภอเขาวง
274,000.00
105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทรงงาน โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า
รวม 4 โครงการ
2,721,000.00 0.83
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.95
106 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด

ที่ทําการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์

8,742,100.00

107 โครงการ " Mobile Team Kalasin Anti Drugs"

ที่ทําการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์

738,000.00

108 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

รวม 3 โครงการ
รวม 108 โครงการ 39 หน่วยงาน

รวมทั้งหมด

10,000,000.00
19,480,100.00 5.95
327,611,300.00 100.00

