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งบประมาณ
จัดจ้าง ทําสัญญา คงเหลือ

1 จัดระบบการจราจรวงเวียนน้ําพุหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักปลัด 370,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
2 จัดระบบการจราจรรอบวัดใต้โพธิ์ค้ํา สํานักปลัด 350,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
3 ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล4 ศึกษา 480,000.00       477,500.00     477,500.00        2,500.00            หจก.จิตรเพียรการช่าง
4 ก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 ศึกษา 200,000.00       198,500.00     198,500.00        1,500.00            หจก.จิตรเพียรการช่าง
5 ก่อสร้างหอพระ โรงเรยีนเทศบาล 4 ศึกษา 70,000.00        65,000.00       65,000.00         5,000.00            นางกัณตารัตน์  ปิติรัตนาวรโชติ
6 ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล3 ศึกษา 680,000.00       อยู่ระหว่างดําเนินการ
7 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 ศึกษา 470,000.00       469,500.00     469,500.00        500.00               หจก.จิตรเพียรการช่าง
8 ปรับปรุงพื้นห้องเรียน   โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  ศึกษา 236,700.00       236,000.00     236,000.00        700.00               หจก.จิตรเพียรการช่าง
9 ก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษา 30,000.00        28,000.00       28,000.00         2,000.00            นางสาวเสาวณ๊ย์  เพาะบุญ
10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศึกษา 200,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศึกษา 200,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ศึกษา 200,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
13 ก่อสร้างทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 2 ศึกษา 65,000.00        ยังไม่ดําเนินการ
14 ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ศึกษา 200,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
15 ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะตลาดร่วมใจการเกษตร สาธารณสุข 400,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
16 ก่อสร้างรางระบายน้ําตลาดโต้รุ่ง สาธารณสุข 750,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
17 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะ ระยะที่ 2 สาธารณสุข 5,782,000.00    1,038,760.00   4,743,240.00       อยู่ระหว่างดําเนินการ
18 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอุดมชัย ชุมชนกุดยางสามัคคี ช่าง 1,539,000.00    ยังไม่ดําเนินการ
19 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยท่าสินค้า1 ชุมชนท่าสินค้า ช่าง 1,663,000.00    ยังไม่ดําเนินการ
20 ก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน ช่าง 400,000.00       352,922.00     352,922.00        47,078.00           หจก.จิตรเพียรการช่าง
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21 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค5 ชุมชนหน้าโรงเลื่อย ช่าง 169,000.00       ยังไม่ดําเนินการ
22 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย(ต่อจากโครงการเดิม) ช่าง 49,000.00        ยังไม่ดําเนินการ
23 ต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย ช่าง 50,000.00        ยังไม่ดําเนินการ
24 ต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ ช่าง 100,000.00       
25 ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยติดกําแพงวัดหอไตรปิฏการาม ช่าง 169,000.00       
26 ก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม ช่าง 350,000.00       
27 ก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา ช่าง 350,000.00       
28 ก่อสร้างศาลาชุมชนหัวโนนโก  ชุมชนหัวโนนโก ช่าง 350,000.00       349,500.00        500.00               หจก.จิตรเพียรการช่าง
29 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยวาสนา ชุมชนหัวโนนโก ช่าง 825,000.00       
30 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโยสะอาด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ช่าง 71,000.00        
31 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ช่าง 517,000.00       
32 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ช่าง 1,391,000.00    
33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหาดลําดวน ช่าง 2,321,000.00    
34 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคริสต์จักร ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ช่าง 80,000.00        
35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ช่าง 118,000.00       
36 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร ช่าง 530,000.00       
37 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายซาถึงบ้านยายนูญท้าพิสูจน์ ชุมชนดอนสวรรค์ ช่าง 78,000.00        
38 ก่อสร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา ช่าง 662,000.00       
39 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่างคงคา ช่าง 741,000.00       
40 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย ชุมชนบุญกว้าง ช่าง 120,000.00       
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41 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ช่าง 502,000.00       
42 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ ช่าง 472,000.00       
43 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ ช่าง 203,000.00       
44 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมาประณีตเยื้องหมู่บ้านปาวรีย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว ช่าง 234,000.00       

ชุมชนสุขสบายใจ
45 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ชุมชน ก.ส.ส. ช่าง 427,000.00       
46 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชนสงเปลือยใน ช่าง 676,000.00       
47 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู หน้าหอพักสุรีพร ชุมชนสงเปลือยกลาง ช่าง 154,000.00       
48 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชนดงปอ ช่าง 1,297,000.00    
49 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ช่าง 316,000.00       
50 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมือง ช่าง 140,000.00       

ฝั่งทิศตะวัน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
51 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2(ติดกําแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมือง ช่าง 235,000.00       

ฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
52 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่อนสําอางค์ ชุมชนดงปอ ช่าง 162,000.00       
53 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายโกศล ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ช่าง 535,000.00       
54 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์ ชุมชนกุดยางสามัคคี ช่าง 181,000.00       
55 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์ฟูศักดิ์ ทักษิมา(ซอยบักโจ้เก่า)ชุมชนกุดยางสามัคคี ช่าง 181,000.00       
56 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาวด์ ชุมชนสงเปลือยกลาง ช่าง 329,000.00       
57 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแก่งดอนกลาง ช่าง 275,000.00       
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ชุมชนดอนกลอย
58 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้าย(ตรงข้ามบ้านนายสังวาล) ช่าง 226,000.00       

ชุมชนสุขสบายใจ
59 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้าย(ข้างบ้านป้าบรรจง)ชุมชนโรงซ่อม รพช. ช่าง 99,000.00        
60 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ถนนพิมพะนิตย์จากแยก ช่าง 482,000.00       

แดงป้ายไปบ้านกุดอ้อ ชุมชนสงเปลือยใน
61 ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนวิโรจน์รัตน์จากแยกโรงพยาบาลสัตว์ถึงหน้าสํานักงาน ช่าง 1,542,000.00    

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
62 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮมศุภฤกษ ช่าง 491,000.00       

32,485,700.00  2,866,182.00  2,176,922.00    4,803,018.00     


