
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 895,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 58,879,430 บาท
งบบุคลากร รวม 31,762,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,130,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท

1. ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก  ตังไว้ 1,399,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1
  อัตรา  เดือนละ  55,530  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็น
เงิน  666,360  บาท        
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  2
  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็น
เงิน  732,960  บาท        
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตังไว้  300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน  120,000  บาท      
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  7,500  บาท  จํานวน  12
  เดือน   รวมเป็นเงิน  180,000  บาท    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตังไว้  300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน  120,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  2  อัตรา  อัตราละ  7,500  บาท  เดือนละ  15,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน  180,000  บาท  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
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เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ตังไว้ 1,099,680 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน  933,120  บาท      
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็น
เงิน  166,560  บาท     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,031,520 บาท
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตัง
ไว้  7,031,520  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน  366,480  บาท      
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12
  เดือน  รวมเป็นเงิน  599,760  บาท      
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน  26  อัตรา  เดือนละ  19,440  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวม
เป็นเงิน  6,065,280  บาท      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้           

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 21,632,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,424,370 บาท

1.ค่าเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  15,746,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้ดํารง
ตําแหน่งทีสูงขึน เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับพนักงานทีปฏิบัติงานสังกัด
สํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยก
เป็น    
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน  สํานักปลัด  รวม 11,045,050 บาท
- เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  28  อัตรา ตังไว้   10,322,470 บาท
- เงินเลือนระดับ      จํานวน  28  อัตรา ตังไว้        206,450 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  28  อัตรา ตังไว้   516,130 บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน  กองกิจการสภา รวม 4,379,320  บาท
- เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  10  อัตรา ตังไว้   4,092,720  บาท
- เงินเลือนระดับ      จํานวน  10  อัตรา ตังไว้  81,900  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  10  อัตรา ตังไว้ 204,700  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 593,600 บาท
2. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน  ตังไว้ 593,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผู้
บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกองและ
นิติกร สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วน  จังหวัด
กาฬสินธุ์ แยกเป็น     
2.1 ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน  สํานักปลัด  รวม  526,400 บาท
- ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน  ตังไว้   526,400 บาท
-  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  120,000  บาท   
-  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ  5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  
-  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ  5,600   บาท  จํานวน  10  เดือน  เป็นเงิน  56,000  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท
-  ตําแหน่งนิติกร  จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   6,000
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท  
 
2.2 ค่าเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน กองกิจการสภา  
รวม 67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน  ตังไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 496,100 บาท
3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตังไว้  496,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารทีมีหน้าทีในการบริหาร
งาน ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกองและหัว
หน้าฝ่าย สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   แยกเป็น    
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  สํานักปลัด   ตังไว้  374,900 บาท
-  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  120,000  บาท 
-  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท   
-  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  56,000  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ   จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  54,000  บาท   
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500
   บาท  จํานวน  7  เดือน  เป็นเงิน  10,500  บาท     
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  กองกิจการสภา     ตังไว้  121,200 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ    จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  54,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 555,820 บาท
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตังไว้   555,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิมค่าตอบ
แทนลูกจ้างประจําปฎิบัติหน้าทีสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  แยกเป็น     
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   จํานวน  2  อัตรา   ตังไว้ 529,320  บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทน   จํานวน  2  อัตรา    ตังไว้   26,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,151,100 บาท
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5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้  4,151,1000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฎิบัต
◌ิหน้าทีสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น  
5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด  รวม   3,719,020 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  30  อัตรา
ตังไว้  3,541,920 บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ 12 %  จํานวน  30  อัตรา  
ตังไว้  177,100 บาท
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  21,360
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  512,640  บาท   
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทัวไป จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  21,360
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  256,320  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  11,690
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  280,560  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,340
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  136,080  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,760  บาท      
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,400
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  112,800  บาท      
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  9,400
  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  112,800  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   จํานวน  2  อัตรา  เดือน
ละ  12,300  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  295,200  บาท    
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,760  บาท    
- พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท    
- พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  54,000  บาท      
- คนงาน (แม่บ้าน) จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000  บาท      
-  คนงาน (แม่บ้าน) จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท    
-  คนงาน  จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  6
  เดือน  เป็นเงิน  162,000  บาท      
- คนงาน  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 
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 108,000  บาท   
- พนักงานรักษาความปลอดภัย  จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000  บาท 
- พนักงานดูแลสถานทีท่องเทียว  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000
 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท    
- พนักงานดูแลสถานทีท่องเทียว  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000
  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  54,000  บาท 
   
5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา  ตังไว้ 432,080 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน  3  อัตรา   ตังไว้  411,480 บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ 5 %   จํานวน  3  อัตรา ตังไว้  20,600 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 12,630
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 151,560 บาท     
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 1,690
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 140,280 บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    19,970
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 119,640 บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 411,120 บาท
6. ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง ตังไว้  411,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าทีสังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน   30  อัตรา  และกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน  3  อัตรา
6.1 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด 
ตังไว้   360,120  บาท
6.2 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา   
ตังไว้     51,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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งบดําเนินงาน รวม 27,013,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,060,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
รวม    7,060,000  บาท
1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ  ตังไว้  7,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน  กรณีพิเศษให้แก่
พนักงาน  ข้าราชการครู และลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของคณะ
กรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของพนักงาน  สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาย
งานนิติการ      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้  40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างประจํา ประเภทค่าเบียประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษ คําตอบในการดําเนินการของคณะ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
         

ค่าเบียประชุม จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าเบียประชุมคณะกรรมการ รวม   200,000 บาท
4. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ    ตังไว้        200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะ
กรรมการวิสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 110,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
รวม   110,000  บาท
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตังไว้  110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของสํานักปลัดและกองกิจการ
สภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สํานักปลัด  
ตังไว้   80,000 บาท       
5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   กองกิจการสภา
ตังไว้   30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้สอย รวม 17,543,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,303,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม  1,303,000   บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  860,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สิน  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือต่าง ๆ ค่าจ้างทําเอกสาร ค่า
ทําความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กรณีหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกขอใช้หอประชุม) ค่าติดตังระบบไฟฟ้า ค่าติดตังระบบ
ประปา รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทัวไป ทีไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่าย
ประเภทอืน ฯลฯ เพือดําเนินการตามภารกิจของสํานักปลัดและกองกิจการ
สภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักปลัด  ตังไว้  800,000   บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  กองกิจการสภา ตังไว้      60,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้          
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตังไว้  140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่รายงาน
การประชุมของคณะผู้บริหารจัดทํารายงานผลงานประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสือ
วิทยุ  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ รายงานการประชุม ค่าจัด
ทําแผ่นพับ ค่าจัดทําวารสารเอกสารงานประชาสัมพันธ์หนังสือประจํา
เดือน ประชาสัมพันธ์  การลงโฆษณาทางวารสาร หนังสือพิมพ์ สิง
พิมพ์ ค่าจัดทําสือวีดีทัศน์ สือสิงพิมพ์ สปอร์ตโฆษณา  ค่าจัดทําป้ายหรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ธรรมเนียม ค่าคําร้อง ค่าคําขอ   ค่าหมาย ค่าประกาศ ค่าอากรและค่าใช้
จ่ายอันจําเป็นเกียวกับการดําเนินคดีในชันตํารวจ  ชันอัยการ  ชันศาลและ
ชันการบังคับคดีตามกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้          
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตังไว้   3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดการขยะและการรักษาสิงแวดล้อม
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตังไว้ 250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสิ
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นธุ์ เช่น ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่านําดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการจัดงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งานรัฐ
พิธี ราชพิธี พิธีกรรมทางศาสนา งานพระราชทานเพลิงศพ บุคคล
สําคัญ โครงการต่อต้านยาเสพติด งานวันต่อต้านคอรัปชันสากลและงาน
อืนๆ ซึงจังหวัดเป็นเจ้าภาพและได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดําเนินการในส่วนทีเกียวข้องและดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 6,450,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ     รวม  6,450,000 บาท
6. ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตังไว้  700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในกิจการที
เกียวกับอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทังในและนอกเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  ซึงจัดโดยกระทรวง  กรม  จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สมาคม  สโมสร  ฯลฯ  เพือการพัฒนา
ความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
7.ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ตังไว้  5,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทัง
ในและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตังไว้  4,500,000 บาท
- พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังไว้ 1,000,000 บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

8. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ตังไว้  250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฏหมาย  ตามระเบียบหรือตามหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน  ทังนี  ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง  ซึงเข้าร่วมประชุม   
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้      
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

13. ค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตังไว้  150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากร       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง       
การทํางานให้มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  167  ข้อ  2     
    

ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 500,000 บาท

16.ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตัง
ไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพือให้สมาชิกสภาท้องถิน/ผู้บริหารท้องถินมีศักยภาพเพิมมาก
ขึน และกระตุ้นให้มีความตืนตัวในการปฏิบัติหน้าทีให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลียนเข้าสู่อาเซียน นํามาประยุกต์ใช้กับสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้  พร้อมเรียนรู้ปัญหาต่างๆพร้อมทีจะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน       
รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  173  ข้อ  13   
      

ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 50,000 บาท
11. ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทีเป็นกลางมาดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจ ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริการ ความ
พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าทีผู้ให้บริการ ความพึงพอใจ ด้านสิงอํานวยความ
สะดวกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 80,000 บาท

12. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือเพิมพูนคุณธรรม
และจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์       
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า 137  ข้อ  1      
   

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี จํานวน 2,000,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี  ตังไว้  2,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเครืองราชสักการะ  ประเภทดอกไม้  ธูปเทียน
แพร  พลุ  ดอกไม้ไฟ  พานพุ่ม  พวงมาลา  ผ้าระบาย  พระบรมฉายา
ลักษณ์หรือวัสดุอืน ๆ  ซึงจําเป็นต้องใช้ในการจัดงานรัฐพิธี  ราช
พิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  งานรดนําดําหัว  งานรับเสด็จ  ป้ายและวัสดุ
เกียวกับงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ เพือดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพัก จํานวน 700,000 บาท
9. ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพัก  ตังไว้  700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียเลียง  ค่าโดยสารยานพาหนะ  ค่าเช่าทีพักของคณะ
ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะ
กรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิสามัญประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การประชุม
เกียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  9.1 ค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพัก  สํานักปลัด 
ตังไว้   250,000 บาท   
9.2 ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพักสมาชิกสภาฯ  
กองกิจการสภา ตังไว้ 350,000 บาท     
9.3 ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพัก  คณะกรรมการประจํา
สภาฯ  กองกิจการสภา   ตังไว้  100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 6,310,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม   6,310,000 บา
18. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์และทรัพย์สิน
อืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่าสิง
ของและค่าแรงงาน  ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัด
และกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
18.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สํานักปลัด   
ตังไว้ 250,000  บาท
18.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองกิจการสภา  
ตังไว้   60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
19. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  ตังไว้  6,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ปรับปรุงทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทอาคารและสถานที  สํานัก
งาน  หอประชุม  บ้านพักพนักงาน  ลิฟท์ ห้องปฏิบัติงาน ห้องนํา ห้องเก็บ
พัสดุหรือสิงก่อสร้างอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการ
จ้างเหมา  ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน     สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าวัสดุ รวม 1,600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 470,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม   470,000 บาท
1.  ค่าวัสดุสํานักงาน      ตังไว้        350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม   หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด  และกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด           ตังไว้ 250,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองกิจการสภา    ตังไว้ 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
2. ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฏหมายและระเบียบต่างๆ   
ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
 บอกรับวารสาร สิงตีพิมพ์อืน ๆ  ทีจําเป็นต้องมีการโฆษณาและเผยแพร่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้          
3. ค่าจัดซือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรสํานักงาน กพ. 
ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร  กพ.  
เพือให้มีความรู้เกียวกับกฎหมาย  กฎและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเพือปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง  และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน  โดย
คํานึงถึงความประหยัดมีประสิทธิภาพและเป็นระบบทัวถึงเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้      
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  167 ข้อ  1      
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม  80,000 บาท
4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้      80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  สายอากาศ  หลอดไฟ  โคม
ไฟ  สะพานไฟ  ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการสํานักปลัดและกองกิจการ
สภา       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
4.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักปลัด         ตังไว้ 70,000 บาท
4.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองกิจการสภา   ตังไว้ 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 145,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   รวม   145,000 บาท
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   รวม   145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ   ไม้
กวาด  แปรง  นํายาทําความสะอาดและวัสดุอืน ๆ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     

5.1ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักปลัด          ตังไว้  130,000 บาท
5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  กองกิจการสภา  ตังไว้    15,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   รวม  40,000 บาท
6. ค่าวัสดุก่อสร้าง    ตังไว้  40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น ไม้ เหล็ก ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู    เชือก ท่อคอนกรีต สีทิน
เนอร์ ท่อ PVC และวัสดุอุปกรณ์ประปา เพือใช้ในการซ่อมบํารุง
อาคาร และสิงก่อสร้างอืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 110,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม    110,000 บาท
7. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม    110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ประเภทแบตเตอรี นํากลัน ใบปัดนําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ  
ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ประจําสํานักปลัดและกองกิจการ
สภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
7.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักปลัด        ตังไว้  60,000  บาท
7.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองกิจการสภา  ตังไว้  50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 460,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รวม  460,000 บาท
8. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน     รวม  460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน สําหรับใช้กับยานพาหนะ  รถยนต์   
รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เครืองมือต่าง ๆ  ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติ
งานของสํานักปลัด และกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
8.1 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สํานักปลัด        ตังไว้  400,000 บาท
8.2 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  กองกิจการสภา  ตังไว้   60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   รวม 10,000 บาท
9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น พลาสเตอร์ นํายาล้างแผล ถุงมือ กรรไกร ยาสามัญ   ประจําบ้าน
และนํายาเคมีหรือเคมีภัณฑ์อืนๆ  ทีจําเป็นต้องมีไว้ใช้ประจําตู้ยากลางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร  รวม  40,000 บาท
10.  ค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรทีใช้ในการบํารุง  ดูแลรักษาต้นไม้ที
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  สวนไดโนเสาร์  สวนหย่อม
หน้าสํานักงาน  สนามแข่งเรืออําเภอกมลาไสย  เป็นต้น โดยจัดซือวัสดุการ
เกษตร ประเภทสารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช ใบมีดเครืองตัดหญ้า มีด เชือก สปริง
เกอร์ จอบ เสียม ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    รวม    25,000 บาท
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     ตังไว้   25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์  ซึงโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง  หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  ประเภทกระดาษ
โฟโต  ภาพถ่าย  กระดาษสติกเกอร์  โปสเตอร์  ผ้าไวนิล  วัสดุอุปกรณ์
อืน ๆ  เพือใช้ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ตลอดทังการปฏิบัติ
ราชการเกียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์11.1 ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักปลัด        ตังไว้ 20,000  บาท
11.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  กองกิจการสภา ตังไว้   5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:34:18 หน้า : 16/91



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม  220,000  บาท
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม  220,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสินเปลือง  หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  หมึกเครือง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครือง
กระจายสัญญาณ   (HUB)  Printer Switching Box  เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการ
ของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์12.1  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักปลัด         ตังไว้    150,000
  บาท
12.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองกิจการสภา  ตังไว้      70,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ รวม 300,000  บาท
1. ค่าบริการไปรษณีย์ ตังไว้ 300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ฝากส่งเอกสาร  พัสดุภัณฑ์  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   รวม  200,000   บาท
2. ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม     ตังไว้   200,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต การ
เชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่าย  สือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่าน
สัญญาณ  ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทีใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
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งบลงทุน รวม 103,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 19,500 บาท

1.  ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน ตังไว้ 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน  2  บาน  กระจก
ใส  4  ชัน  จํานวน  3  หลัง  ราคาหลังละ  6,500  บาท  รวมเป็น
เงิน  19,500  บาท  เพือใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ
 ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
    
ตังจ่ายจากเงินรายได้      
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  665  ข้อ  7     
    

ค่าจัดซือม่านตัดอากาศ จํานวน 58,800 บาท
2. ค่าจัดซือม่านตัดอากาศ ตังไว้  58,800  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือม่านตัดอากาศ แบบปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 2
  ระดับ  ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จํานวน 2
 เครือง ราคาเครืองละ 29,400 บาท   รวมเป็นเงิน 58,800 บาท พร้อม
ค่าติดตัง ติดตังเพือรักษาความเย็นในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อน  ใน
ฤดูร้อนเข้าในหอประชุม รักษาอากาศอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความ
เย็นในฤดูหนาวเข้าในหอประชุม รักษากลินสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกัน
ฝุ่น กลินเหม็นรุนแรง และสิงทีปะปนมากับอากาศเข้าในหอประชุม ใช้ติด
ตังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
   
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  666  ข้อ  16   
      

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า จํานวน 13,500 บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 13,500  บาท
3. ค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า ตังไว้ 13,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  22.5  ลิตร  จํานวน 1 ถัง  ราคาถังละ  13,500  บาท  รวมเป็น
เงิน 13,500 บาท  เพือใช้สําหรับปฏิบัติงานทีเกียวข้องในการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร/ประชาชน  ทังภาครัฐและเอกชนตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
   
ตังจ่ายจากเงินรายได้      
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561 หน้า  666  ข้อ  10    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 12,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 12,000  บาท
4. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  ตังไว้  12,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network   จํานวน  1  เครือง  ราคาเครืองละ  12,000
  บาท  รวมเป็นเงิน  12,000  บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561 หน้า  666  ข้อ  15    
     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,576,680 บาท
งบบุคลากร รวม 6,723,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,723,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,374,060 บาท
ค่าเงินเดือนพนักงาน    ตังไว้  5,374,060  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้ดํารง
ตําแหน่งทีสูงขึน เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานทีปฏิบัติงาน
สังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น       
- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  14  อัตรา ตังไว้  5,022,360  บาท
- เงินเลือนระดับ        จํานวน  14  อัตรา ตังไว้     100,500  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  14  อัตรา ตังไว้   251,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 77,520 บาท
ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน    ตังไว้  77,520   บาท
เพือจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่งผู้อํานวย
การกอง ค่าเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สังกัดกองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ แยกเป็น       
 -  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600
  บาท  จํานวน  12 เดือน   เป็นเงิน  67,200  บาท       
 -  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา เดือน
ละ   5,860   บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  10,320  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท
ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  163,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น 
    - ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท
    - ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ  จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500
   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  54,000  บาท 
    - ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  
เดือนละ   3,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 555,820 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตังไว้  555,820   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิมค่าตอบ
แทนลูกจ้างประจําปฎิบัติหน้าทีในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
    - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้  529,320  บาท
    - เงินเพิมค่าตอบแทน จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้     26,500  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,060 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตังไว้  480,060  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 จํานวน 4 อัตรา  ปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
    - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ตังไว้ 457,200 บาท
    - เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 4 อัตรา ตังไว้  22,860 บาท
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  119,640  บาท       
   
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา  
เดือนละ  12,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  146,400
  บาท           
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,760
  บาท           
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
เดือนละ  9,400  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  56,400  บาท      
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,020 บาท
ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  73,020  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  4  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที
ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
    
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
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งบดําเนินงาน รวม 2,832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังไว้  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้สอย รวม 2,140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้  70,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าเข้า
เล่มเอกสารของราชการหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสือ
วิทยุ โทรทัศน์/โทรคมนาคม/โรงมหรสพ  ฯลฯ รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงาน
ทัวไป ทีไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอืน ฯลฯ  เพือดําเนินการ
ตามภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  และงานทีได้รับมอบหมาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 700,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ตังไว้  700,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองคณะกรรมการใน
การจัดประชุมอบรมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีส่งเสริม สนับสนุนดูแล
การทํางานตามภารกิจกองแผนและงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล เพือ
จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน การจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและจ่ายเป็นค่า
รับรอง ประเภทอาหารว่าง เครืองดืม และอาหารในการจัดประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทีปฏิบัติ
หน้าทีตามอํานาจหน้าทีและงานอืน ๆ  ทีได้รับมอบหมาย       
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัด   
องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ด้านการเงิน การบัญชี     
ด้านการพัสดุและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

จํานวน 200,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทําแผนพัฒนา
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ด้านการเงิน การ
บัญชี  ด้านการพัสดุและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตัง
ไว้  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ ด้าน
การเงิน การบัญชี ด้านการพัสดุ และการติดตามประเมินผลการดําเนิน
งาน เพือฝึกอบรมครูในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์  
ให้มีความรู้ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ด้านการเงิน/การ
บัญชี ด้านการพัสดุ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทีมี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามกระบวนการขันตอนทีถูกต้องและเป็น
ไป  ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง และกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน ชุมชน รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบ
ประมาณ  องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  171  ข้อ  10   
      

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการ   
เรือง การจัดทําบัญชีประสานแผนพัฒนาท้องถินสีปี    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 300,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือง การจัดทําบัญชีประสาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัง
ไว้  300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือง การจัดทํา
บัญชีประสานแผนพัฒนาท้องถินสีปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและผู้ทีมีหน้าทีในการจัด
ทําแผนพัฒนา ประสานแผนพัฒนาท้องถิน มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
ทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถินได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดขัน
ตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  170  ข้อ  8     
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ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 600,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจังหวัดกาฬสินธุ์ ตังไว้  600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดกาฬสินธุ์  เพือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความรู้ในการวางแผน
พัฒนาท้องถินร่วมกันให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน  ราย
ละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  169  ข้อ  6     
    

ค่าใช้จ่ายในการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีปี จํานวน 200,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีปี
ตังไว้  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกปฏิบัติราชการ  ติดตาม
ประเมินผลงานโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ/เพิม
เติมและเงินอุดหนุนทัวไป/เฉพาะกิจ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  และติดตามประเมินผลโครงการประเภทเงินอุดหนุนให้หน่วย
งานราชการอืน  เพือนํามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
แก้ไขแนวทางปฏิบัติเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  สังกัดกองแผนและงบ
ประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       รวม  70,000 บาท
7. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตังไว้ 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรงงาน  ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อืนๆ  ทีนํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์      
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

ค่าวัสดุ รวม 492,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน   รวม    200,000 บาท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน   ตังไว้    200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม   หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆหรือวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม   2,000 บาท
2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์อืน ๆ ที
จําเป็นต้องใช้ในภารกิจของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม  40,000 บาท
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  เช่น แบตเตอรี นํากลัน ใบปัดนําฝน ยางรถยนต์และส่วน
ประกอบอืน ๆ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองแผนและงบ
ประมาณ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รวม  50,000  บาท
4. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน    ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน เช่น  นํามันหล่อลืนใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
ยนต์ต่าง ๆ เพือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจทีเกียวข้อง และงานเร่งด่วน
ตามทีได้รับมอบหมายและภารกิจอืน ๆ ของกองแผนและงบประมาณ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม  200,000 บาท
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       ตังไว้   200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง   หมึกเครือง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครือง
กระจายสัญญาณ  (HUB) Printer Switching Box เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟแวร์ ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการ
ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รวม   21,000 บาท
2. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
ตังไว้  21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง    ราคาเครืองละ  21,000  บาท  รวมเป็น
เงิน  21,000  บาท  เพือใช้บันทึกและสืบค้นข้อมูล ประจํากองแผนและงบ
ประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561  หน้า  675  ข้อ  75    
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งานบริหารงานคลัง รวม 22,315,570 บาท
งบบุคลากร รวม 15,229,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,229,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,416,660 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน        รวม  13,416,660 บาท
1. ค่าเงินเดือนพนักงาน         ตังไว้  13,416,660 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้
ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน เงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับพนักงานทีปฏิบัติงาน
สังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน  กอง
คลัง                                                  รวม      6,578,050  บาท
- เงินเดือนพนักงาน                                        จํานวน  16  อัตรา  ตัง
ไว้      6,147,700  บาท
- เงินเลือนระดับ                                            จํานวน  16  อัตรา  ตัง
ไว้   122,960  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน                                   จํานวน  16  อัตรา  ตัง
ไว้    307,390  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน                     รวม 
5,321,570  บาท
- เงินเดือนพนักงาน                   จํานวน  17  อัตรา     ตัง
ไว้      4,973,400  บาท
- เงินเลือนระดับ                      จํานวน  17  อัตรา     ตังไว้ 
        99,500  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน                     จํานวน  17  อัตรา     ตัง
ไว้        248,670  บาท
1.3 ค่าเงินเดือนพนักงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน                    รวม 
    1,517,040  บาท
- เงินเดือนพนักงาน                   จํานวน    4  อัตรา     ตังไว้ 
    1,444,800  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน                     จํานวน    4  อัตรา     ตังไว้ 
        72,240  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:34:18 หน้า : 26/91



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 141,060 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน               รวม 141,060 บาท
2. ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน              ตังไว้        141,060 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพของพนักงาน  และเงินค่าตอบแทนอืน
นอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสังกัด
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
    
2.1 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน  กองคลัง     รวม 67,200   บาท
- ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน               ตังไว้ 67,200  บาท
  - ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง      
  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
2.2 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
รวม        73,860  บาท
- ค่าเงินเพิมค่าครองชีพพนักงาน                ตังไว้   6,660  บาท
  - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ      
  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   555   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  6,660  บาท       
- ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน     ตังไว้ 67,200  บาท
   - ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง      
   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร                            รวม 
 206,400 บาท
3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร    ตังไว้  206,400 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการ  และ
หัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  กองคลัง                        ตัง
ไว้ 103,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง   
   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย   
   จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  36,000  บาท       
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  กองพัสดุและทรัพย์สิน       ตัง
ไว้ 103,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง    
   จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย   
   จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  36,000  บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,250,510 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            รวม  1,250,510  บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            ตังไว้  1,250,510  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทัวไป  พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 ปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจ
สอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองคลัง              รวม      544,320
  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน  5  อัตรา  ตังไว้  518,400
  บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ           จํานวน  5  อัตรา              ตัง
ไว้    25,920  บาท
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท   จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  134,760  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,340  บาท   จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  136,080  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท   จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  134,760  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
    จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  9,400  บาท   จํานวน  6  เดือน   เป็น
เงิน  112,800  บาท           
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    รวม    558,810
   บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน  4  อัตรา            ตัง
ไว้    532,200   บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ            จํานวน  4  อัตรา             ตัง
ไว้      26,610   บาท
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,690  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  140,280  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,570  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  138,840  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,120  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  133,440  บาท           
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  19,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  119,640  บาท           
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  หน่วยตรวจสอบภายใน   
             รวม  147,380  บาท
    - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน  1  อัตรา                    ตัง
ไว้  140,280  บาท
    - เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ       จํานวน  1  อัตรา                    ตัง
ไว้     7,100  บาท
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,690  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  140,280  บาท           
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 215,340 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง    รวม  215,340 บาท
5. ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง   ตัังไว้  215,340 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกอง
คลัง กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
5.1 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง                     ตังไว้ 
 95,340  บาท
5.2 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    ตังไว้ 
 96,000  บาท
5.3 ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  หน่วยตรวจสอบภายใน    ตังไว้ 
 24,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

งบดําเนินงาน รวม 7,035,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,523,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 123,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตังไว้  123,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน
และหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กองคลัง    ตังไว้ 
 80,000  บาท     
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตังไว้  40,000  บาท
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตังไว้    3,000  บาท      
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,500,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน    ตังไว้  1,500,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ทีไม่มีบ้านพักและมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่า
เช่าบ้านตามระเบียบฯ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
 
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 900,000 บาท
3. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  900,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่า
บํารุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ของบุตรพนักงานและ
ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้  280,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือต่าง ๆ  ค่าสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าประชาสัมพันธ์และอืน ๆ  เพือ
ดําเนินการตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน   
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
2. ค่ารับรองและพิธีการ  ตังไว้  90,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล   โดยจ่ายเป็นค่าจ้างทําอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการรับรอง  รวมทังค่า
บริการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม
หรือมาทัศนศึกษาดูงานและคณะทีมาตรวจราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้             

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 90,000 บาท

4. ค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ตังไว้  90,000
 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ เพือเพิมประสิทธิภาrในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือให้การจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าในเขตจังหวัด สําหรับนํามันทีใช้เป็นเชือเพลิง สําหรับรถยนต์
เรียกเก็บและยาสูบ และให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงจากผู้พักใน
โรงแรมมีประสิทธิภาพจัดเก็บทัวไปถึงครบถ้วนถูกต้อง เพือให้ผู้ค้า/ผู้
ประกอบกิจการยืนแบบแสดงรายการพร้อมชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมตรง
ตามเวลาทีกําหนด  รายละเอียดตามโครงการกองพัสดุและทรัพย์สิน   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561 หน้า  168  ข้อ  4      
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ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ และให้คําแนะนําเกียวกับการดําเนินงานแก่
บุคลากรของโรงเรียน

จํานวน 40,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนใน
สังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  และให้คําแนะนําเกียวกับการ
ดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน   ตังไว้   40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัดด้านการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  และให้คําแนะนํา
เกียวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน  
เพือตรวจติดตามผลการดําเนินงาน  ตรวจสอบปัญหา  อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและให้คําแนะนําแก่บุคลากรทีปฏิบัติงานของโรงเรียนทีสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการหน่วยตรวจ
สอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  174
  ข้อ  14           
      

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
3. ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ เพือออกติดตามการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และงานด้านพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือออกให้บริการรับชําระ
ค่าเช่าซือทีดินของรัฐ ค่าธรรมเนียมบํารุง/ อบจ. จากผู้พักโรงแรมและจาก
สถานการค้านํามันและการเดินทางไปราชการอืนตามภารกิจองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 115,000 บาท
6. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  115,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรงงาน  ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ   ยานพาหนะ   รถยนต์   รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อืน ๆ  ทีนํา
มาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วย
ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  กองคลัง     ตังไว้  60,000  
บาท
6.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตังไว้ 
 50,000  บาท
6.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  หน่วยตรวจสอบภายใน   ตังไว้ 
   5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้          
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ค่าวัสดุ รวม 1,207,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 695,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน    ตังไว้  665,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้  เพือการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภาย
ใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองคลัง    ตังไว้  220,000 บาท 
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตังไว้  420,000 บาท 
1.3 ค่าวัสดุสํานักงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน   ตังไว้    25,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้        
         
2. ค่าแบบพิมพ์    ตังไว้  30,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าแบบพิมพ์  จัดซือแบบใบฏีกา  บัญชีงบหน้า  ใบเสร็จ
รับเงิน  ทะเบียนวัสดุ  หรือแบบฟอร์มอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในภารกิจของ
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
      
2.1 ค่าแบบพิมพ์  กองคลัง     ตังไว้  20,000  บาท 
2.2 ค่าแบบพิมพ์  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตังไว้  10,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตังไว้  8,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า สายอากาศ สะพานไฟ ฯลฯ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในกิจการกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองคลัง     ตังไว้  3,000  บาท
3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตังไว้  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 42,000 บาท
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตังไว้  42,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  แบตเตอรี  นํากลัน  ใบปัดนําฝน ยางรถยนต์และส่วนประกอบ
อืน ๆ  ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองคลัง  กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์              
4.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองคลัง     ตังไว้  20,000  บาท
4.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    ตังไว้ 
 20,000  บาท
4.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  หน่วยตรวจสอบภายใน    ตังไว้ 
   2,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 102,000 บาท
5. ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   ตังไว้  102,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  ซึงเป็น
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น  นํามันหล่อลืน ใช้กับรถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครืองยนต์ต่าง ๆ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจทีเกียว
ข้องและงานเร่งด่วนตามทีได้รับมอบหมายและภารกิจอืน ๆ  ของกอง
คลัง  กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
5.1 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  กองคลัง     ตังไว้  60,000  บาท
5.2 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตังไว้  40,000
  บาท
5.3 ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  หน่วยตรวจสอบภายใน   ตังไว้   2,000
  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 360,000 บาท
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    รวม  360,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมาส์  ซอฟแวร์  สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครือง
กระจายสัญญาน (HUB) Printer Switching Box  เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการของ
กองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
  
6.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง     ตังไว้  180,000 บาท
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองพัสดุและทรัพย์สิน    ตังไว้  170,000 บาท
6.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  หน่วยตรวจสอบภายใน  ตังไว้   10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,640,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า   ตังไว้  2,200,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 220,000 บาท
2. ค่านําประปา    ตังไว้  220,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินค่านําประปา  เช่น  ค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  กอง
คลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
    ตังจ่ายจากเงินรายได้      
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
3. ค่าบริการโทรศัพท์  ตังไว้  120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  การรับส่ง
โทรศัพท์  โทรสาร         
    หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
    ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต   ตังไว้  100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์
เน็ต การเชือมต่อระบบสัญญาณ        
    เครือข่าย  สือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณ  ดาวเทียม
หรือระบบเคเบิลทีวี         
    และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์         
    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
    ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบลงทุน รวม 50,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 32,000 บาท

1. ค่าจัดซือโต๊ะทํางานนักบริหาร   ตังไว้  32,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือโต๊ะทํางานนักบริหาร  จํานวน  2  ตัว  ราคา
ตัวละ  16,000  บาท              
    รวมเป็นเงิน 32,000 บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ฝ่ายฯ กองพัสดุและทรัพย์สิน        
    กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
    ตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ          
    ตังจ่ายจากเงินรายได้          
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561        หน้า   667
  ข้อ  26         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

4. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์      ตังไว้  4,300 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  จํานวน 1 เครือง        
    ราคาเครืองละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 4,300 บาท เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ       
    หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
    หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
    จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์         
    ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม       
    ตังจ่ายจากเงินรายได้          
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561        หน้า  681
  ข้อ  102        
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,700 บาท
3. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์        ตังไว้  7,700  บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Muntifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)            
    จํานวน  1  เครือง  ราคาเครืองละ  7,700  บาท  รวมเป็นเงิน  7,700
  บาท          
    เพือใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
    กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
    จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์          
    ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม        
    ตังจ่ายจากเงินรายได้        
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561        หน้า  667
  ข้อ  23          

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6,600 บาท
2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา   ตังไว้  6,600  
บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  (18 หน้า/นาที)               
    จํานวน  2  เครือง  ราคาเครืองละ  3,300  บาท  รวมเป็นเงิน  6,600
  บาท         
    เพือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
    จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์         
    ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม       
    ตังจ่ายจากเงินรายได้       
    ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561        หน้า  665
  ข้อ  2         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 329,966,910 บาท
งบบุคลากร รวม 260,257,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 260,257,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 192,857,110 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้   5,815,910 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้ดํารง
ตําแหน่งทีสูงขึน  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานทีปฏิบัติงาน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
- เงินเดือนพนักงาน      จํานวน  16  อัตรา  ตังไว้  5,435,420 บาท
- เงินเลือนระดับ           จํานวน  16  อัตรา  ตังไว้  108,710  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  16  อัตรา  ตังไว้  271,780  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
        
ประเภทเงินเดือนครู
1. ค่าเงินเดือนครู  ตังไว้  187,041,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าทีใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,931,260 บาท
2. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน ตังไว้  67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผู้
บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการทีปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
-  ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน  ตังไว้  67,200
 บาท  ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกอง จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
      
2. ค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 32,864,060
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที ก.ค.ศ
. รับรอง ค่าครองชีพชัวคราว  ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็ม
ขัน) ค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทชํานาญการพิเศษ  เชียวชาญ เชียว
ชาญพิเศษ ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน ประเภทชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ  เชียวชาญ เชียวชาญพิเศษของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน       
2.1 เงินปรับเพิมเงินเดือน             ตังไว้  9,352,060 บาท
2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน             ตังไว้     22,719,600 บาท
2.3 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน   ตังไว้         674,600 บาท
2.4 ค่าตอบแทนพิเศษ                     ตังไว้         117,800 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
3.  ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ 
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ 5,600
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  36,000  บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้          

เงินวิทยฐานะ จํานวน 24,024,000 บาท
3. ค่าเงินวิทยฐานะ  ตังไว้  24,024,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  ประเภทชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชียว
ชาญ  เชียวชาญพิเศษของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,063,270 บาท
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้  3,063,270 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกประจําและเงินเพิมค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา
โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน     
- ลูกจ้างประจํา         ตังไว้  2,917,400  บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทน ตังไว้    145,870   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,454,530 บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้  1,900,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 ปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  15  อัตรา ตังไว้ 1,180,080 
บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ      จํานวน  15  อัตรา ตังไว้     90,600
 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 11,690
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  140,280  บาท         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,760  บาท         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,090
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  145,080  บาท        
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   9,970
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  119,640  บาท       
-  ผู้ช่วยครู  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 17,900  บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  214,800  บาท          
-  ผู้ช่วยครู  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 17,730  บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  425,520  บาท          
-  ผู้ช่วยครู  จํานวน  7  อัตรา  เดือนละ 15,000  บาท จํานวน  6
  เดือน  เป็นเงิน  360,000  บาท          
-  นักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 9,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท    
-  นักการภารโรง  จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ 9,000  บาท  จํานวน    6
  เดือน  เป็นเงิน  162,000  บาท      
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
      
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้  4,553,850 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัว
ไป  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12
  โรงเรียน    
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 4,337,000 บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้    216,850  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 824,500 บาท
5. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตังไว้  93,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  5  อัตรา  ปฎิบัติหน้าที
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
      
6. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตังไว้  731,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  และพนักงานจ้างทัวไป  โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

งบดําเนินงาน รวม 69,614,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  ตังไว้ 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาพนักงานจ้าง และใช้จ่ายในการประเมินเลือน
วิทยฐานะ  ระดับชํานาญการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าใช้สอย รวม 69,202,640 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินทางราชการ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าเข้าเล่ม
เอกสารของราชการหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสือ
วิทยุ โทรทัศน์/ โทรคมนาคม/โรงมหรสพ  ฯลฯ  เพือดําเนินการตาม
ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์      
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 6,495,240 บาท

26. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตังไว้  6,495,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560      
รายการที  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน    
กิจกรรมที 5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน (880
 บาท/คน/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 475 บาท/ภาค
เรียน (950/คน/ปี) ดังนี
1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ   ตังไว้   700,460  บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้   142,290  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม          ตังไว้   394,820  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้   240,640  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้   229,000  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้   524,260  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้   684,120  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา          ตังไว้   234,530  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้   127,530  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้   167,650  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้       2,587,180  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้   462,760  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถินไทย จํานวน 700,000 บาท
4. ค่าแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัมพันธ์  สร้างสรรค์ท้องถิน
ไทยตังไว้ 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด มีนําใจเป็นนักกีฬา และมี
สุขภาพแข็งแรง  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561
 หน้า 126 ข้อ 4       
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ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 3,370,350 บาท
25. ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้ 3,370,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าเครืองแบบนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560      
รายการที  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน    
กิจกรรมที 5.4 ค่าเครืองแบบนักเรียน      
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี, มัธยมศึกษาตอน
ปลาย อัตราคนละ 500 บาท/ปี  ดังนี       
1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ   ตังไว้  362,650  บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้    73,600  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม  ตังไว้  203,800  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้  125,100  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้  118,750  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้         272,150  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้  354,550  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา  ตังไว้         121,450  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้    66,450  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้    87,250  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้      1,343,700  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้         240,900  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        
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ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 3,122,700 บาท
24. ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ตังไว้  3,122,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560      
รายการที 5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน     
กิจกรรมที 5.3 ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน     
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 210 บาท/ภาคเรียน (420
 บาท/คน/ปี), มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 230 บาท/ภาค
เรียน (460/คน/ปี)  ดังนี1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ   ตังไว้  336,380  
บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้    68,300  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม  ตังไว้  189,320  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้  115,800  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้  110,060  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้  252,100  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้  328,700  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา  ตังไว้  112,640  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้    61,440  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้    80,720  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้      1,244,400  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้  222,840  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ
.กาฬสินธุ์

จํานวน 1,000,000 บาท

2. ค่าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ
.กาฬสินธุ์ ตังไว้ 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจําปี  2561  สําหรับผู้
บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับ
จังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 161 ข้อ 5       

ค่าโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 60,000 บาท
16. ค่าโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ตังไว้  60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพือให้ครู ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้า
ใจเกียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการศึกษา
สูงขึน รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์          
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 162 ข้อ 7       
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ค่าโครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 250,000 บาท
6. ค่าโครงการปฏิบัติธรรม ตังไว้ 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรม  เพือส่งเสริมกิจการ
ด้านพระพุทธศาสนา เพือสร้างความรักสามัคคี ประชาชนได้ปฏิบัติ
ธรรม ได้ร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาและเกิดความสามัคคีทุกหมู่
เหล่า รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 146 ข้อ 4       

ค่าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
9. ค่าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน   ตังไว้ 100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เพือส่ง
เสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางประชาธิปไตย ราย
ละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวfักาฬสินธุ์             
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 187 ข้อ 3       

ค่าโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท
19. ค่าโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา ตัง
ไว้ 100,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เพือเพิมพูนความรู้และทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 163 ข้อ 10       

ค่าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
(MOU)

จํานวน 700,000 บาท

14. ค่าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดม
ศึกษา (MOU) ตังไว้ 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา  เพือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 172 ข้อ 11       
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ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) จํานวน 2,400,000 บาท
11.  ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) ตังไว้ 2,400,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 
โดยจ้างครูภาษาจีนโรงเรียนละ 1 คน  เพือพัฒนาการเรียนรู้ และการ
ติดต่อสือสารด้วยภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนละ 20,000 บาท จํานวน 10 เดือน เป็น
เงิน 200,000 บาท/โรงเรียน  จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 2,400,000 บาท     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 164 ข้อ 2       

ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จํานวน 3,000,000 บาท
12. ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ตังไว้  3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  โดย
จ้างครูภาษาอังกฤษ  โรงเรียนละ 1 คน เพือพัฒนาการเรียนรู้และการ
ติดต่อสือสารด้วยภาษาอังกฤษให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนละ 25,000 บาท จํานวน 10 เดือน เป็น
เงิน 250,000 บาท/โรงเรียน จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 3,000,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 164 ข้อ 3       

ค่าโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 200,000 บาท

15.  ค่าโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตังไว้ 200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชากร 9
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  เพือพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์ประสานงานวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 161 ข้อ 3       

ค่าโครงการลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้ จํานวน 50,000 บาท
17. ค่าโครงการลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้ เพือเพิม
เวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข
จากการจัดกิจกรรมทีหลากหลาย รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 162 ข้อ 8       
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ค่าโครงการลูกเสือท้องถินแห่งชาติ จํานวน 130,000 บาท
3. ค่าโครงการลูกเสือท้องถินแห่งชาติ  ตังไว้ 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือท้องถินแห่งชาติ  เพือให้ลูก
เสือ เนตรนารี และผู้กํากับลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือท้องถินแห่ง
ชาติ 1 ครังต่อปี เพือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการลูกเสือของนัก
เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 156 ข้อ 5       

ค่าโครงการแลกเปลียนครูและนักเรียนไทย - จีน (MOU) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจือ

จํานวน 700,000 บาท

13. ค่าโครงการแลกเปลียนครูและนักเรียนไทย - จีน (MOU) ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจือ ตังไว้ 700,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลียนครูและนักเรียน
ไทย - จีน (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบัน
ขงจือ เพือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเดินทางเข้าร่วมศึกษา ดูงานและแลกเปลียน
ครู และนักเรียนไทย - จีน กับสถาบันขงจือ ณ ประเทศจีน รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 164 ข้อ 1       

ค่าโครงการวันครู จํานวน 100,000 บาท
10.  ค่าโครงการวันครู   ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการวันครู  เพือยกย่อง เทิดทูน และ
สร้างขวัญกําลังใจแด่คุณครู ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์            
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 172 ข้อ 12       

ค่าโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนใน
สังกัด

จํานวน 200,000 บาท

7. ค่าโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่นัก
เรียนในสังกัด ตังไว้ 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาขีพสร้างรายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียน  ในสังกัด เพือส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียนแก่นักเรียน  นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 153 ข้อ 7       
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ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 27,024,700 บาท
22. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้  27,024,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท.0816.2/ว 3301  ลง
วันที  14 มิถุนายน 2560 
รายการที  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขันพืนฐาน    
กิจกรรมที 5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500
 บาท/คน/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 1,900 บาท/ภาค
เรียน (3,800 บาท/คน/ปี)  และรายหัวส่วนเพิม (Top Up ) ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทีมีนักเรียน 300 คนลงมา) ดังนี     
1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ   ตังไว้   2,792,700  บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้      665,200  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม          ตังไว้   1,573,200  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้   1,078,200  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้   1,048,300  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้   2,378,300  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้   2,728,100  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา          ตังไว้   1,086,100  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้      560,100  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้      744,100  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้  10,321,400  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้    2,049,000  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เข้าร่วม
การอบรม การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลียนเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรม  เพือให้นักเรียนได้เพิมพูนประสบการณ์  และการเรียนรู้ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 157 ข้อ 7       
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 500,000 บาท

32. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตังไว้  500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที 3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. โดยจัดสรรให้ โรงเรียนละ 250,000
 บาท จํานวน 2 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท       
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จํานวน 1,350,000 บาท

40. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิคส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตัง
ไว้ 1,350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิคส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที 6 เงินอุดหนุนเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0        
โดยจัดสรรให้ อปท.และโรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัดอปท. ดังนี  
(1)ระดับสถานศึกษา(โรงเรียน/วิทยาลัย)       
- สถานศึกษาละ 450,000 บาท จํานวน 2 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน  1,350,000 บาท      
(2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
- องค์กรปกครองส่วนท้องถินละ 450,000 บาท    
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน      
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ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ จํานวน 400,000 บาท
34. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  ตังไว้ 
 400,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.16  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด  ตัง
ไว้  400,000  บาท      
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 240,000 บาท
26.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตังไว้ 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียน
รู้ ทัง 8 กลุ่มสาระ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยจัดสรรให้โรงเรียยนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  โรงเรียนละ  20,000  บาท  จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 240,000 บาท ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 1,200,000 บาท
28. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตัง
ไว้ 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้โรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  โรงเรียนละ  100,000  บาท จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 1,200,000 บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) จํานวน 1,250,000 บาท
30.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็น
ฐาน (SBMLD) ตังไว้  1,250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ทีเข้าร่วมโครงการ  เพือพัฒนาโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
  มิถุนายน  2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน       
กิจกรรมที  3.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD)  โดยจัดสรรให้   
(1) โรงเรียนทีเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนละ  500,000
  บาท  จํานวน 2 โรงเรียน  รวมเป็นเงิน  1,000,000  บาท     
(2) โรงเรียน SBMLD  ดีเด่น  โรงเรียนละ  250,000  บาท     
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 600,000 บาท
29.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตังไว้  600,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  โรงเรียนละ 50,000 บาท  จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 600,000 บาท 
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 219,000 บาท
33. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตัง
ไว้ 219,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.9  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
(1)  โรงเรียนละ  15,000  บาท จํานวน 12 โรงเรียน  รวมเป็น
เงิน 180,000  บาท      
(2)  ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12 โรงเรียน 
รวมเป็นเงินจํานวน 36,000 บาท      
(3)  เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน 1 คน คน
ละ 3,000 บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

จํานวน 200,000 บาท

37. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ตังไว้  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที 3.19 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง"สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
โดยจัดสรรให้ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็น
เงิน  200,000 บาท      
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
35. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ตัง
ไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.17  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท.     
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน  1  โรงเรียน  โรงเรียน
ละ  50,000  บาท  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

จํานวน 150,000 บาท

31. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น ตังไว้  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยจัดสรรให้    
(1)  ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา
ละ  50,000  บาท จํานวน  2  โรงเรียน  รวมเป็นเงิน  100,000  บาท   
(2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ละ 50,000 บาท      
จักดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับแจ้งการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
38. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษาตังไว้  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที 3.20 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา      
โดยจัดสรรให้ อปท. ละ 200,000 บาท ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

36. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวใน
สถานศึกษาศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที 3.18 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่อง
เทียวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 50,000 บาทจํานวน 2 แห่ง รวมเป็น
เงิน 100,000 บาท       
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 201,600 บาท
28.  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตังไว้   201,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ในการเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560       
รายการที  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน        
กิจกรรมที  3.2  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน    
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
(1)  ระบบ Asymmetric  Digital  Subscriber  Line : ADSL  
โรงเรียนละ  9,600  บาท จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 115,200
 บาท 
(2)  ระบบ  Wireless  Fidelity : wifi  โรงเรียนละ  7,200
  บาท จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท      
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
5. ค่าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตังไว้  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพือ
ประเมินมาตรฐาน การจัดการศึกษา และนิเทศภายในสถานศึกษา จัดทํา
เอกสารรายงานการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาประจําปี   ประเมิน
และการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาท้องถิน และมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ราย
ละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์               
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561 หน้า 160 ข้อ 1       
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ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 3,318,000 บาท
20. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตังไว้ 3,318,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท.0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560  รายการที  4  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)  โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500
 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)  *ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนนัก
เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี       
1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตังไว้   414,000  บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้     90,000  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม          ตังไว้   276,000  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้   108,000  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้   123,000  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้   261,000  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้   378,000  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา          ตังไว้   138,000  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้     48,000  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้     69,000  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้       1,230,000  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้  183,000  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,800,000 บาท
18. ค่าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตังไว้ 1,800,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามโครงการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจากเงินรายได้   ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561
     หน้า 155 ข้อ 1       

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:34:19 หน้า : 53/91



ค่าหนังสือเรียน จํานวน 7,401,050 บาท
23. ค่าหนังสือเรียน ตังไว้ 7,401,050 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าหนังสือเรียน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560      
รายการที 5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน    
กิจกรรมที 5.2 ค่าหนังสือเรียน      
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที 1 คนละ 764 บาท/ปี มัธยมศึกษาปีที 2 คนละ 865
 บาท/ปี มัธยมศึกษาปีที 3 คนละ 949 บาท/ปี มัธยมศึกษาปีที 4 คน
ละ 1,318 บาท/ปี มัธยมศึกษาปีที 5 คนละ 1,263 บาท/ปี มัธยมศึกษาปี
ที 6 คนละ 1,109 บาท/ปี ดังนี       
1.1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ   ตังไว้     781,120  บาท
1.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  ตังไว้     157,790  บาท
1.3 โรงเรียนลําปาววิทยาคม          ตังไว้     424,990  บาท
1.4 โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์  ตังไว้     275,090  บาท
1.5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ตังไว้     256,450  บาท
1.6 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   ตังไว้     597,370  บาท
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตังไว้     779,530  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา          ตังไว้     259,320  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ตังไว้     152,330  บาท
1.10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตังไว้     201,210  บาท
1.11 โรงเรียนบัวขาว           ตังไว้  2,970,240  บาท
1.12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตังไว้     545,610  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
40. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรงงาน  ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อืนๆ  ทีนํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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ค่าวัสดุ รวม 312,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

1.  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  130,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หรือวัสดุอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในภารกิจของกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
3.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แบตเตอรี  นํากลัน  ใบปัดนําฝนยางรถยนต์และส่วนประกอบ
อืน ๆ ทีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ประจํากองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
4.  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  ซึง
เป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น  นํามันหล่อลืนใช้กับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  เครืองยนต์ต่าง ๆ เพือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจทีเกียว
ข้องและงานเร่งด่วน ตามทีได้รับมอบหมายและภารกิจอืนๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
5.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลกระดาษต่อเนือง  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมาส์  ซอฟแวร์  สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครือง
กระจายสัญญาน  (HUB) Printer Switching Box เครืองอ่าน และ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการของกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้         

งบลงทุน รวม 94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

1.  ค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน  ตังไว้  36,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน จํานวน 18 ตัวราคาตัวละ 2,000
 บาท  รวมเป็นเงิน 36,000 บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจํากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  จัดหาตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561   หน้า  677
  ข้อ 84           

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าชุดเครืองเสียงภายในห้องประชุม จํานวน 15,000 บาท

2. ค่าชุดเครืองเสียงภายในห้องประชุม  ตังไว้ 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือชุดเครืองเสียงภายในห้องประชุมกองการ
ศึกษา จํานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000
 บาท ประกอบด้วย เครืองขยายเสียงภายในห้อง
ประชุม powered Mixer 30 W 8 Ohms ตู้ลําโพง 5 นิว 1 คู่ ไมค์
ลอย 2 ตัว สายสัญญานเสียงและเครืองเล่น DVD พร้อมอุปกรณ์และติดตัง
เพือเป็นสือในการประชุมผู้บริหาร และรองผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหาตามราคาท้อง
ถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561   หน้า 676  ข้อ  81   
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 33,000 บาท

3.  ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตังไว้ 33,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความ
สว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSILumens พร้อมอุปกรณ์ และติด
ตัง จํานวน 1 เครือง เครืองละ 33,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,000
 บาท เพือใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตังจ่ายจากเงินรายได้    ตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561   หน้า  676  ข้อ 79           

ค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10,400 บาท
4.  ค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  ตังไว้ 10,400
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 นิว พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง จํานวน 1 จอ จอละ 12,000
 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพือใช้ปฏิบัติงานประจํากองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปี 2561
   หน้า  676 ข้อ 80           
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 7,845,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,845,960 บาท
ค่าใช้สอย รวม 604,680 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 414,880 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณอาคารเรียนอาคารประกอบ สนามหญ้า พืนทีภายในบริเวณ
โรงเรียน ซ่อมแซม/ บํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  และ
ดําเนินการตามภารกิจอืนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของโรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน         
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  180,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วย
สอน  โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการ
สอน  จํานวน  2  ตําแหน่ง  จํานวน  10  เดือน  เพือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้รับความรู้
ครบทัง 8 กลุ่มสาระ  รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนนาเชือก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  80,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วย
สอน  โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาช่วยสอนงานฝีมือ  งาน
คหกรรม  และงานอืน ๆ เพือให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในงานเหล่า
นันเพือสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต รายละเอียดตาม
โครงการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  64,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความ
เรียบร้อย ความปลอดภัยอาคาร  สถานที พืนทีภายในและรอบบริเวณ
โรงเรียน ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย ตลอดจนซ่อมแซม/ บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอืนทีอยู่ใน
อํานาจหน้าทีของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม รายละเอียดตามโครงการของ
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 179,800 บาท

1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  179,800  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ เพือเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เข้าร่วมการ
ประกวด /แข่งขัน และการเดินทางไปราชการอืนตามภารกิจของโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ประเภทรถยนต์ ทีใช้ในราชการ ของโรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาซึงมีทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น ปากกา  ดินสอ  กระดาษ แฟ้ม นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ที
เย็บกระดาษ กรรไกร ไม้บรรทัด  แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอืน ๆ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ราย
ละเอียดตามโครงการส่งเสริมงานบริหารโรงเรียน  โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
1.  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน สําหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เครืองมือต่าง ๆ ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1.  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน สําหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองมือต่าง ๆ ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,051,280 บาท
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ค่าไฟฟ้า จํานวน 6,164,060 บาท
1.  ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  340,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  130,000  บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้   550,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนลําปาววิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1.  ค่าไฟฟ้า  ตังไว้   355,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1.  ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  324,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร   องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม   องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี   องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  355,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ของโรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
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ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1.  ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1. ค่าไฟฟ้า  ตังไว้   2,160,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม   ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของโรงเรียนบัวขาว  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
1.  ค่าไฟฟ้า  ไว้  450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการกระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ  งโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
      
      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 31,000 บาท
3.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับส่ง
โทรศัพท์ โทรสารหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในราชการโรงเรียนลําปาว
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
3.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตังไว้  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  การรับส่ง
โทรศัพท์  โทรสารหรือ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในราชการโรงเรียนดงมูล
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
3.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับส่ง
โทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในราชการโรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
3.  ค่าบริการโทรศัพท์   ตังไว้  6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับส่ง
โทรศัพท์  โทรสารหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในราชการโรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 856,220 บาท
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2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล ทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเมืองลําปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  45,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนขมินพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  96,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตการเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   ตังไว้  165,640  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้   90,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล ทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  44,940  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวีและค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
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ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้   124,440  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตังไว้  70,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
2.  ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   ตังไว้ 120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ซึงใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  การเชือมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน       
       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 133,524,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 133,524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,524,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 133,524,000 บาท

1. ค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตัง
ไว้ 133,524,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนละ 11,127,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 133,524,000 บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:34:19 หน้า : 63/91



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสียงจังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 120,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสียง
จังหวัดกาฬสินธุ์   ตังไว้  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสียง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ทางบวก  มีพัฒนาการ
จัดการอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัย เข้าใจกฎเกณฑ์
ทางสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอืน    
รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า   138  ข้อ  4    
      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 7,929,750 บาท
งบบุคลากร รวม 6,645,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,645,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,026,160 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน    ตังไว้  5,026,160 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้ดํารง
ตําแหน่งทีสูงขึนเงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานทีปฏิบัติงานสังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแยกเป็น     
- เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  13  อัตรา ตังไว้  4,697,160 บาท
- เงินเลือนระดับ    จํานวน  13  อัตรา ตังไว้  94,000  บาท
- ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  13  อัตรา ตังไว้  235,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน  รวม  67,200   บาท
2. ค่าเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงาน  ตังไว้  67,200   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  แยกเป็น        
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร         รวม  103,200   บาท
3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  103,200   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  36,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,312,550 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  รวม  1,312,550  บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  1,312,550  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทัวไปพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 และพนักงานงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น  
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
จํานวน  10 อัตรา ตังไว้  1,250,040  บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ 12 % จํานวน  10  อัตรา   
ตังไว้  62,510  บาท
-  ผู้เชียวชาญพิเศษ ด้านสาธารณสุข                  จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ    27,730  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  332,760  บาท           

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน                     จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ   11,570  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  138,840  บาท           

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน                     จํานวน  1  อัตรา  เดือน
ละ   11,460  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  137,520  บาท           

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    12,860  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  154,320  บาท           
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,760  บาท           
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    11,120  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  133,440  บาท           
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข                  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,400  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็น
เงิน  56,400  บาท           
-  พนักงานดูแลสวน                 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็น
เงิน  162,000  บาท           
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 136,440 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  รวม  136,440   บาท
5. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  136,440   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  10  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที
ในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,270,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รวม  5,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 933,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 333,500 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  รวม  333,500   บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  5,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินทางราชการ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าเข้าเล่ม
เอกสารของทางราชการหรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุง รักษา
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสือ
วิทยุ โทรทัศน์/โทรคมนาคม
/โรงมหรสพ ฯลฯ เพือดําเนินการตามภารกิจของกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตังจ่ายจากเงินรายได้
 
2.ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตังไว้ 
  328,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานตามภารกิจการดูแลบํารุง
รักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา  80  พรรษา  บึงอร่าม หมู่ที  20  ตําบลยาง
ตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  กิจกรรมการ
รักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตัดแต่งแปลงไม้พุ่ม
เตีย (ไม้ดอกไม้ประดับ) ไม้สมุนไพร  ไม้ยืนต้น  การรักษาสภาพ (คํา
ยัน) ต้นไม้  การให้นําต้นไม้/สนามหญ้า/สวนหย่อม  การดูแล สวนหย่อม
ให้มีความสวยงาม  และงานอืนทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้าน (ต้นแบบ) จํานวน 500,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้าน (ต้นแบบ) ตังไว้ 
 500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่
บ้าน (ต้นแบบ)เพือจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้าน  และ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฯรายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  153  ข้อ  5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม  100,000   บาท
4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้  100,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรงงาน  ประเภทเครืองคอมพิวเตอร์เครืองปรับ
อากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อืนๆ  ทีนํามา
ใช้ใน การปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  

ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 332,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน   รวม  80,000   บาท
1. ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  80,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม   หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หรือวัสดุอืน ๆ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รวม  50,000   บาท
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตังไว้  50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์อืน ๆ ที
จําเป็นต้องใช้ในภารกิจของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   รวม  5,000  บาท
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ประเภทแบตเตอรี นํากลัน ใบปัดนําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ทีใช้กับรถ
ยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รวม  50,000  บาท
4. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน สําหรับใช้กับยานพาหนะ  รถยนต์   รถ
จักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เครืองมือต่าง ๆ  ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติ
งานทีเกียวข้องและงานเร่งด่วนตามทีได้รับมอบหมายและภารกิจอืน ๆ ที
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 7,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รวม  7,000  บาท
5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือทรายและนํายาพ่นกําจัดยุงลายเพือกําจัดยุง
ลาย บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  อันเป็นพาหะของโรคไข้
เลือดออก  ทีนํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร   รวม  100,000   บาท
6. ค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  100,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ที
ใช้ในการบํารุงรักษาต้นไม้  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80
  พรรษา  เป็นต้น  โดยจัดซือวัสดุประเภทสารเคมี  สารอินทรีย์ป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย อาหารเสริมพืช  พันธุ์พืช ใบมีดเครืองตัด
หญ้า มีด เชือก ไม้กวาดทางมะพร้าวและอุปกรณ์ทีใช้ในการกวาดเก็บ
ใบไม้ รถเข็น เศษวัสดุ  ท่อ  ทางให้นําและวัสดุทีใช้ต่อเชือมท่อ ฯลฯ  ทีนํา
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม  40,000   บาท
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตังไว้  40,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง หมึกเครือง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครือง
กระจายสัญญาน(HUB)    
Printer Switching Box เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000
  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการของ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 13,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางานข้าราชการ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รวม  6,000  บาท
1. ค่าจัดซือเก้าอีทํางานข้าราชการ ตังไว้  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเก้าอีทํางานข้าชการ ระดับ 3 - 5 จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน  2,000  บาท  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามราคาท้อง
ถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  674
  ข้อ  62   

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 4,000 บาท
2. ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน   4,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน กระจกใส 2
 ชัน จํานวน 1 หลัง  ราคาหลังละ  4,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000
 บาท เพือใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ ของ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ตามราคาท้องถิน  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  674
  ข้อ  63    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,700 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม  7,700 บาท   
3. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์           ตังไว้     7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Muntifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ  7,700  บาท  รวมเป็น
เงิน  7,700  บาท  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561 หน้า  675  ข้อ  69   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,050,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวม  1,050,000 บาท
1. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม  อําเภอเขาวง ตังไว้  100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจําปี  ตําบลกุดสิม อําเภเขาวงเพือส่งเสริมกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา และอนุรักษ์ไว้ซึงขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามส่งเสริมการ
ท่องเทียวในพืนที  รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลกุดสิมกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  447  ข้อ 19

2. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  อําเภอกมลาไสย ตังไว้ 
 100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสยเพือจัดงานสรงนําพระธาตุยาคู ส่งเสริม
กิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ไว้ซึงขนบ
ธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม  รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
หนองแปน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  454  ข้อ 41

3. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  อําเภอร่องคํา  ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจําปี เพือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ฮีต 12 คลอง 14 ให้อยู่กับ
ชาวอีสาน เพือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญกับพระสงฆ์  ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลร่องคํากองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  449  ข้อ 27

4. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลนาคู  อําเภอนาคู ตังไว้  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงอําเภอนาคู ฟืนฟูสนามบินเสรีไทยประจําปี เพือสืบสานประเพณีอัน
ดีงาม รําลึกถึงวีรชน ฟืนฟูสนามบินเสรีไทยทีค่ายนาคู   รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลนาคู กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  443  ข้อ 8

5. เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
ตังไว้  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฟืนฟู
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือเป็นการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสนิธุ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมฟืนฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย/ จัดงานประเพณี
ลอยกระทง/ 
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จัดงานประเพณีสงกรานต์/ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  446  ข้อ 18

6. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์   
ตังไว้  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท
บังไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย  ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน เพือ
เป็นการส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบังไฟตะไลล้าน ซึงเป็นงาน
ประเพณีทีแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒธรรมของชนเผ่าผู้ไท บ้านกุดหว้าอําเภอ
กุฉbนารายณ์ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลกุดหว้า
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  449  ข้อ 26

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   รวม  50,000  บาท
1. เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพืออนุรักษ์ ฟืนฟูและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ดํารงอยู่ ส่งเสริมส่ง
เสริม บํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา  รายละเอียดตามโครงการสํานัก
งานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี 2561 หน้า  447  ข้อ 19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 41,135,690 บาท
งบบุคลากร รวม 25,625,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 25,625,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 13,843,960 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   รวม  13,843,960 บาท
1. ค่าเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  13,843,960 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลือนระดับผู้ทีมีคุณสมบัติให้
ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานทีปฏิบัติ
งานสังกัดกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  34  อัตรา  ตังไว้  12,938,160 บาท
- เงินเลือนระดับ     จํานวน  34  อัตรา  ตังไว้      258,800 บาท
- ปรับปรุงเงินเดือน   จํานวน  34  อัตรา ตังไว้      647,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน  รวม  134,400 บาท
2. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงาน  ตังไว้  134,400 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชียวชาญเฉพาะ  เงินค่าตอบ
แทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กอง  สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
แยกเป็น     
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 67,200  บาท       
ตังจ่ายจากเงินรายได้        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  รวม  206,400 บาท
3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร              ตังไว้  206,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชียวชาญ
เฉพาะ เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  และหัว
หน้าฝ่ายสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  72,000  บาท 
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  67,200  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 4,217,180 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา   รวม  4,217,180 บาท
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   ตังไว้  4,217,180 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิมค่าตอบ
แทนลูกจ้างประจํา ปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
    - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา     จํานวน  12  อัตรา ตังไว้  4,016,280 บาท
    -เงินเพิมค่าตอบแทน      จํานวน  12  อัตรา ตังไว้    200,900 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,638,570 บาท
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ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         รวม  6,638,570 บาท
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          ตังไว้  6,638,570 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิมค่าตอบแทน
พิเศษ 12 % สําหรับพนักงานจ้าง ทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ต่าง ๆ  ปฎิบัติหน้าทีในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  แยกเป็น
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จํานวน  60  อัตรา ตังไว้  6,322,440
 บาท
- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ          จํานวน  60  อัตรา ตังไว้     316,130
 บาท
    -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
    จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  14,750  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  177,000 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  16,550  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  198,600 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  162,240 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  12,680  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  152,160 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเครืองกล                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  17,190  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  206,280 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเครืองกล                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  17,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  210,240 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างเครืองกล                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,760 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ                      
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  124,440 บาท        
    -  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ                       
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  162,240 บาท        
    -  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                     
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1
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62,240 บาท        
    -  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,760 บาท        
    -  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  11,440  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  137,280 บาท        
    -  พนักงานควบคุมเครืองสูบนํา  (ผู้มีทักษะ)           
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,200 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  146,400 บาท         
    -  พนักงานควบคุมเครืองสูบนํา  (ผู้มีทักษะ)           
    จํานวน  6  อัตรา  เดือนละ  12,090 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  870,480 บาท         
    -  พนักงานควบคุมเครืองสูบนํา  (ผู้มีทักษะ)           
    จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  11,970 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  287,280 บาท         
    -  พนักงานควบคุมเครืองสูบนํา  (ผู้มีทักษะ)           
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   9,970 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  119,640 บาท         
    -  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดหนัก          
    จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  15,000 บาท    จํานวน   6  เดือน เป็น
เงิน  180,000 บาท         
    -  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
    จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ   9,400  บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็น
เงิน  56,400 บาท        
    -  พนักงานควบคุมเครืองสูบนํา            
    จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   9,000 บาท    จํานวน  6  เดือน เป็น
เงิน   216,000 บาท         
    -  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
    จํานวน  9  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  972,000 บาท         
    -  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
    จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   9,000 บาท    จํานวน  6  เดือน เป็น
เงิน   54,000 บาท         
    -  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อ)           
    จํานวน 5  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน 540,000 บาท         
    -  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อ)           
    จํานวน 8  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  6  เดือน เป็น
เงิน 432,000 บาท         
    -  คนงาน  (ประจํารถสํารวจ)           
    จํานวน  9  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  6  เดือน เป็น
เงิน   486,000 บาท         
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 584,580 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  รวม  584,580 บาท
6. ค่าเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  584,580 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ  จํานวน  60  อัตรา  ปฎิบัติหน้า
ทีในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 15,442,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม  40,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            ตังไว้  40,000
 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสังกัดกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 5,072,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,772,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     รวม  2,772,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ      ตังไว้  2,772,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพือจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการรักษาความปลอดภัยศูนย์โรงซ่อมเครือง
จักรกลและปฏิบัติตามภารกิจหรือกิจกรรมอืน ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภารกิจยามรักษาความ
ปลอดภัย  ประกอบด้วย รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์เครืองจักร
กล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงิน 396,000 บาทภารกิจ
การสํารวจออกแบบและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง
ต่างๆ  ประกอบด้วย  กิจกรรมการวัดระยะ  ถางป่า  เพือใช้ในการวางแนว
ของกล้อง  ทําจุดของระยะต่างๆ  ช่วยเหลือในการหาระดับด้วยกล้อง
สํารวจตลอดจนขนย้ายงานกรอกข้อมูล คํานวณค่าระดับจากสมุด
สนาม เพือใช้ในการออกแบบเขียนแบบในสํานักงาน งานรวบรวมข้อมูล
และบันทึกข้อมูลการสํารวจออกแบบ งานจัดทําแบบฟอร์ม เอกสาร
ต่างๆ ทีเกียวข้องเพือใช้ในการสํารวจออกแบบ งานรับ - ส่ง - จ่าย เครือง
มือ วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานสํารวจ งานตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง
ร่วมกับนายช่าง ในขณะก่อสร้างและงานแล้วเสร็จ เช่น งานตรวจสอบ
ระดับ วัดระยะขนาด ขุดเจาะทดสอบความหนาแน่นของงาน
ถนน , อาคาร , แหล่งนําและอืนๆดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครืองมือเครือง
ใช้ในการสํารวจออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆและงานอืนทีเกียว
ข้อง เป็นเงิน 972,000 บาท ภารกิจการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อนํา
บาดาล  ประกอบด้วย  กิจกรรมการขุดเจาะบ่อนําบาดาล  การพัฒนาบ่อ
นําบาดาลด้วยการเป่าล้างและงานอืนทีเกียวข้อง เป็นเงิน 756,000
 บาท  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เป็นภารกิจการซ่อมบํารุงปกติผิว
ทางลาดยาง ซึงเป็นการรักษาทางอยู่เป็นประจํา เพือให้ทางอยู่ในสภาพที
ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี
และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่ งานปะซ่อม
ผิวทาง (Skin Patch) งานขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) หรือการซ่อม
หลุมบ่อ การปรับระดับผิวทางทีหลุดเป็นแอ่งยุบตามร่องล้อหรือเป็น
คลืน งานตัดกิงไม้  ตัดหญ้า ทําความสะอาดร่องระบายนํา ตลอดจนการ
ซ่อมแซมป้ายเครืองหมายจราจรหลักกันโค้ง เป็นต้น เป็นเงิน 648,000
 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ        รวม  100,000 บาท
2. ค่าฝึกอบรมและรับรอง                             ตังไว้  100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเกียวกับการจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การดําเนินการเกียวกับผังเมืองรวมจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินต่างๆ  ในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์  การจัดทําผังเมืองอืนทีเกียวข้อง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเบียเลียง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพัก จํานวน 800,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ รวม  800,000  บาท
3. ค่าเบียเลียง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที
พัก                                                  ตังไว้      800,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ  การสํารวจออกแบบ  การตรวจสอบและควบคุมการก่อ
สร้างและซ่อมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผนงาน  โครงการก่อสร้างซ่อม
บํารุง  บูรณะทาง(การซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลาดยางและถนน
ลูกรัง ตลอดจน  ทางระบายนํา) แผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
นํา (การพัฒนาแหล่งนําใต้ดิน การขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อนําบาดาลและการ
พัฒนาปรับปรุงแหล่งนําธรรมชาติ) แผนงานโครงการสูบนํานอกเขตชล
ประทาน (การสูบนําช่วยเหลือเกษตรกร) โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเครืองจักรกล  การติดตามการใช้และซ่อมบํารุงเครืองจักร
กล  เครืองสูบนําทีปฏิบัติงานภาคสนาม  การจัดทํา  ผังเมืองรวมจังหวัด
กาฬสินธุ์หรืองานอืนทีได้รับมอบหมายของพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง  
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,400,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม         รวม  1,400,000 บาท
4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน         ตังไว้  1,400,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นการจ้างเหมา  ซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรงงาน  โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือ
เป็นการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เครืองสูบ
นํา เครืองขุดเจาะเป่าล้าง บ่อบาดาล เครืองมือเครืองใช้ทีใช้ปฏิบัติ
งาน  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครืองปรับอากาศ  เครืองพิมพ์ เป็นต้น ทีใช้ใน
ราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 10,330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน   รวม  230,000 บาท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน    ตังไว้  230,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  นําดืม   หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รวม  2,000  บาท
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตังไว้  2,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  สายอากาศ   ฯลฯ  ทีจําเป็น
ต้องใช้ในกิจการกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,698,000 บาท
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ประเภทวัสดุก่อสร้าง     รวม  4,698,000 บาท
3. ค่าหินย่อย              ตังไว้  1,048,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือหินย่อย  ขนาดต่าง ๆ แยกเป็น
    - หินคลุก จํานวน 800 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 648
 บาท เงิน 518,400 บาท   
    - หิน 3/8 นิว จํานวน 800 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 662
 บาท เงิน 529,600 บาท 
    เพือใช้ในการซ่อมบํารุงปกติ  ผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการปะ
ซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน)  รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

4. ค่ายางแอสฟัสท์   ตังไว้     3,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือยางแอสฟัสท์ 
- ยาง  CMS - 2h  จํานวน  500  ถัง  ถังละ  6,600  บาท  เป็น
เงิน  3,300,000  บาท เพือใช้ในการซ่อมบํารุงปกติ  ผิวทางจราจรถนน
ลาดยาง  (โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน) รายละเอียดตามแผน
การปฏิบัติงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
 
5. ค่าวัสดุก่อสร้างเพือซ่อมบํารุงและสํารวจและตรวจสอบงานก่อ
สร้าง     ตังไว้  60,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู  เชือก  ท่อ
คอนกรีต  สี  ทินเนอร์  ฯลฯ  เพือใช้ในการซ่อมบํารุงอาคาร  ทาง  สะพาน
และวัสดุ  เพือใช้ในการสํารวจออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  และซ่อม
บํารุงสิงก่อสร้างของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

6. ค่าวัสดุบ่อนําบาดาล     ตังไว้  80,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์  เกียวกับการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น  หินกรวดคัด  ท่อกันทรายท่อกรุ
บ่อ  ท่อกรอง  กาวเชือมต่อ  ท่อพีวีซี  ข้อต่อ  ข้องอ  ฯลฯ  ทีเกียวข้องกับ
งานเจาะบ่อ
นําบาดาลของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
  
 7. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อนําบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4.5   นิว  ตัง
ไว้  80,000 บาท
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    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือหัวเจาะบ่อนําบาดาล  ประเภทขุดเจาะหิน
แข็ง  แบบกระดุมชนิด  BUTTON  BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4.5
  นิว จํานวน  2  หัว  ราคาหัวละ  40,000  บาทรวมเป็นเงิน  80,000
 บาท  เพือใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
    
8. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อนําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5.5 นิว     ตัง
ไว้  90,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือหัวเจาะบ่อนําบาดาล  ประเภทขุดเจาะหิน
แข็ง แบบกระดุม ชนิด  BUTTON  BIT  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5.5
  นิว  จํานวน  2  หัว ราคาหัวละ  45,000  บาท รวมเป็นเงิน  90,000
บาท  เพือใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

9. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อนําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    8 นิว      ตัง
ไว้  40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือหัวเจาะบ่อนําบาดาล  ประเภทขุดเจาะแบบใบ
พัด  ชนิด DRAG BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 นิว  จํานวน  1
  หัว  ราคาหัวละ  40,000  บาท  รวมเป็นเงิน  40,000 บาท  เพือใช้
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รวม  1,000,000 บาท
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตังไว้  1,000,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน และรวมถึงสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานตามปกติ (ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ประกอบ
ด้วย การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เครืองจักรกล เครืองสูบนํา เครืองขุด
เจาะ/เป่าล้างบ่อนําบาดาล เครืองมือเครืองใช้ในการซ่อมบํารุง ฯลฯ ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,200,000 บาท
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ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รวม  4,200,000 บาท
11. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับใช้กับยานพาหนะและเครืองยนต์
อืน ๆ        ตังไว้  600,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงใช้กับยานพาหนะและ
เครืองยนต์อืน ๆ   เช่น  นํามัน ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
เกียร์  จาระบีทีใช้กับยานพาหนะและเครืองยนต์อืน ๆ  ทีใช้ในการปฏิบัติ
งานตามภารกิจหน้าทีความรับผิดชอบของกองช่าง  เช่น  งานสํารวจออก
แบบ   งานควบคุมการก่อสร้าง  งานตรวจสอบ  งานก่อสร้าง  และซ่อม
บํารุง  โครงการก่อสร้างต่าง ๆ  
งานติดตามการใช้และซ่อมบํารุงเครืองจักรกล  งานบําบัดและฟืนฟูสิงแวด
ล้อม  งานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและงานสาธารณูปโภคและสาธารณ
ภัย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 
12. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับการก่อสร้างและซ่อมบํารุง
ถนน                 ตังไว้   2,000,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง  สําหรับการซ่อมบํารุง
ถนนและปรับปรุงแหล่งนํา  เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามัน
เครือง  นํามันเกียร์  นํามันไฮดรอลิค  จาระบีทีใช้กับยานพาหนะ  เครือง
จักรกลและเครืองยนต์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการก่อ
สร้างซ่อมบํารุง  บูรณะทางบกทางนําและแหล่งนํา ทางระบายนําและพืนที
ต่าง ๆ โดยเครืองจักรกล  
ประกอบด้วย  
    - แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลาดยาง (โครงการปะซ่อมหลุม
คลายกลุ้มชาวบ้าน/โครงการรือปรับปูผิวทางลาดยางแอลฟัลส์)
    - แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลูกรัง (โครงการเกลียปรับหลุมบ่อ
ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนในแต่ละ เขตพืนที/
(ถนนถ่ายโอน)
    - งานทีได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด  ส่วน
ราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน  ตลอดจนงานอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับภารกิจแผนการอืน ๆ  ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

13. ค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงสําหรับการพัฒนาปรับปรุงแหล่งนํา การสูบนํา
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้  1,600,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยการสูบนํานอกเขตชลประทาน การพัฒนาแหล่งนํา
ใต้ดิน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครืองนํามันเกียร์เฟือง
ท้าย นํามันไฮดรอลิค นํามันเพาเวอร์ นํามันทรานสมิชชัน นํามันหล่อลืน
หัวเจาะ (Rock Drill Oil) สารหล่อลืนการขุด จาระบีทีใช้กับยาน
พาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนํา เครืองขุดเจาะเป่า/ล้างบ่อนําบาดาล
และเครืองยนต์อืนๆ  ทีใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง อุทกภัย ภัยจากพายุหมุนเขต
ร้อน ภัยจากการคมนาคม
และขนส่ง ฯลฯ) ประกอบด้วย 
    - แผนการสูบนํา นอกเขตชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรทํา
นาปี/นาปรัง  พืชอืน  การสูบนําออกจากพืนทีทีประสบอุทกภัยหรือภาวะ
นําท่วม การสูบนําอุปโภค บริโภค
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    - แผนการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อนําบาดาล
    - แผนการส่งนําสะอาด เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ภาวะขาดแคลนนําอุปโภค บริโภค 
    - งานฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนและงานทีได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน
จากจังหวัดส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน ตลอดจนงาน
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

  
 

         
        

 
      

  

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รวม  10,000  บาท
14. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  10,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ซึงโดยสภาพ
มีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พลาสเตอร์ ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์  ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ
 สําหรับเจ้าหน้าทีกองช่างทีปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การสํารวจตรวจ
สอบงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  โดยเครืองจักร
กลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     รวม  40,000  บาท
15. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     ตังไว้  40,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ซึงโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง  หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม ประเภทรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย ฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟ
แว็บ พู่กันและสี กระดาษแผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ทีใช้ใน
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน  การประชาสัมพันธ์  การจัดบอร์ดแสดงผลงานของกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม  150,000   บาท
16. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตังไว้  150,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึงโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนือง ตลับผงหมึก เครืองพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป สายเคเบิล เครืองกระจาย
สัญญาณ (HUB) Printer Switching Box  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกียวกับกิจการของกอง
ช่าง    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 68,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 60,000 บาท

1. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล      ตัง
ไว้ 60,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  เพือใช้บันทึกและสืบค้น
ข้อมูล ประจํากองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  670  ข้อ  45
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
2. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์   ตังไว้  8,600 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,600
 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปี  2561  หน้า  670  ข้อ  40

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 283,456,010 บาท
งบกลาง รวม 283,456,010 บาท
งบกลาง รวม 283,456,010 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 16,133,400 บาท
ประเภทค่าชําระหนีเงินต้น  รวม  16,133,400  บาท
1. ค่าชําระเงินต้น   รวม  16,133,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีเงินต้น  กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และค่าชําระเงินต้น  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน
1.1 ค่าชําระหนีเงินต้นกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปี
ที 6ตามสัญญาเลขที  335/2552      ตังไว้  2,633,400  บาท
1.2 ค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที 7ตามสัญญา
เลขที  10004239452 - 2       ตังไว้  13,500,000  บาท
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 7,224,980 บาท
ประเภทค่าชําระดอกเบีย  รวม  7,224,980  บาท
2. ค่าชําระดอกเบีย   รวม  7,224,980  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบีย  กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และค่าชําระดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน
  2.1 ค่าชําระหนีดอกเบียกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปี
ที 7 ตามสัญญาเลขที  335/2552     ตังไว้  224,980  บาท
 2.2 ค่าชําระหนีดอกเบียธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที 7  ตาม
สัญญาเลขที  10004239452 - 2    ตังไว้  7,000,000   บาท
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 976,970 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม  976,970  บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม  976,970  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าทีใน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตังไว้  760,120   บาท
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์        
3.2 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้  216,850   บาท
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ  5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากร
สนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างทัวไป  ทีกําหนดตําแหน่งทดแทน
ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษาทีได้ยุบเลิกตําแหน่ง)  ปฏิบัติ
หน้าทีในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

สํารองจ่าย จํานวน 235,172,630 บาท
ประเภทสํารองจ่าย รวม 235,172,630  บาท
4. เงินสํารองจ่าย ตังไว้ 235,172,630 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านันกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 9,513,120 บาท
5. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    ตังไว้  3,861,000   บาท
เพือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพืนทีจังหวัดกาฬสินธุ์   อันได้แก่  นัก
เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นักเรียนใน
พืนทีจังหวัดกาฬสินธุ์ทีเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาฯ  เพือศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร  เป็นทุนเก่าต่อเนืองและทุนใหม่    5.1 
ทุนการศึกษารุ่นที 6  นักเรียนในสังกัด รุ่นที 6 ปีที  5 จํานวน  5  ทุน  ทุน
ละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  165,000  บาท  เริมเรียนปีการศึกษา  2555
  (ทุนเก่าต่อเนือง)   5.2 ทุนการศึกษาปี 7 นักเรียนในสังกัด  รุ่นที  7  ปี
ที  4  จํานวน  12  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  396,000
  บาท  เริมเรียนปีการศึกษา  2556  (ทุนเก่าต่อเนือง)    5.3 ทุนการ
ศึกษาปี 8 นักเรียนในสังกัด  รุ่นที  8  ปีที  3  จํานวน  24  ทุน  ทุน
ละ  33,000  บาท/ปี   เงิน  858,000  บาท  เริมเรียนปีการศึกษา  2557
  (ทุนเก่าต่อเนือง)        
 5.4 ทุนการศึกษาปี 9 นักเรียนในสังกัด  รุ่นที  9  ปีที  2  จํานวน  26
  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  858,000  บาท  เริมเรียนปีการ
ศึกษา  2558  (ทุนเก่าต่อเนือง)        
 5.5 ทุนการศึกษาปี 10 นักเรียนในสังกัด  รุ่นที  10  ปีที  1  จํานวน  24
  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ปี เงิน  792,000  บาท  เริมเรียนปีการ
ศึกษา  2559  (ทุนเก่าต่อเนือง)        
 5.5 ทุนการศึกษาปี 11 นักเรียนในสังกัด  รุ่นที  11  ปีที  1  จํานวน  26
  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ปี เงิน  858,000  บาท  เริมเรียนปีการ
ศึกษา  2561  (ทุนใหม่)        
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ตังจ่ายจากเงินรายได้       
        
6. เงินสมทบกองทุนฟืนฟู   ตังไว้  5,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  ภายในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์       
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตังจ่าย
จากเงินรายได้       
        
7.ประเภทเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย  ตังไว้  352,120   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทยกําหนดค่าบํารุงสมาคมในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณทีผ่าน
มา 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
        
8. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561  ตังไว้ 300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ. 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ) ของผู้ป่วยที
ยากไร้จังหวัดกาฬสินธุ์        
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560    
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:34:19 หน้า : 89/91



เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทเงินช่วยพิเศษ     รวม  1,000,000  บาท
9. เงินช่วยค่าทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ.  ตังไว้ 500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ  เงินช่วยพิเศษ  3  เท่า  ของบํานาญและ ช
.ค.บ.  ตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน  ข้าราชการถ่ายโอน  ซึงถึงแก่ความตาย  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
        
10. เงินช่วยค่าทําศพของข้าราชการส่วนท้องถิน ตังไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ  เงินช่วยพิเศษ  3  เท่าของเงินเดือน  เดือน
สุดท้ายของข้าราชการลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึงถึงแก่ความตายระหว่างปฎิบัติราชการ      
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,521,110 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.)   ตังไว้  3,521,110  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบ
ท.)  ในอัตราร้อยละ  1 ของประมาณการรายรับ  โดยไม่รวมเงินกู้  เงินที
มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

        

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 800,000 บาท
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ตังไว้  800,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  (ช.ค.บ.)  ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000,000 บาท
3. ประเภทบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตังไว้  2,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ  เงินบําเหน็จรายเดือน  และเงินบําเหน็จตกทอด
ของลูกจ้างประจํากรณีทีลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต  ลา
ออกจากราชการ  หรือมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 7,000,000 บาท
4. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (กบข.) ตังไว้ 
 7,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ให้กับข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 113,800 บาท

5. ประเภทเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา(กสจ.) 
ตังไว้  113,800   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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