


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เขต/อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์
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3/47  ซอย-  ถนนบายพาสทุ่งมน  แขวง/ตําบล กาฬสินธุ์
  เขต/อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

พื้นที่ 6,947.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 984,799 คน
ชาย 489,641 คน

หญิง 495,158 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 389,364,850.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 293,290,769.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 101,156,430.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6 โครงการ รวม 
4,223,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 4,489,333.00 
บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 111,616,695.81 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 916,074,614.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,693,758.46 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,614,979.47 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 5,224,424.48 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,086,738.86 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 10,825.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 356,856,319.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 523,587,569.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 141,916,335.43 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 785,435,545.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 35,827,763.28 บาท

งบบุคลากร จํานวน 305,470,188.40 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 258,632,264.62 บาท

งบลงทุน จํานวน 176,361,640.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 9,143,689.17 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 128,749,784.18 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 60,910,502.56 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 22,112,882.54 29,139,350.00 22,112,881.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

4,216,462.41 3,510,000.00 4,244,759.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,200,439.37 3,500,000.00 5,262,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,580,829.17 1,258,000.00 2,300,000.00

หมวดรายได้จากทุน 535,843.00 20,000.00 200,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 33,646,456.49 37,427,350.00 34,119,640.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 351,740,352.65 335,087,180.00 358,091,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

351,740,352.65 335,087,180.00 358,091,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 522,244,326.00 577,485,470.00 677,788,860.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

522,244,326.00 577,485,470.00 677,788,860.00

รวม 907,631,135.14 950,000,000.00 1,070,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 36,028,742.80 74,449,540.00 95,855,680.00

งบบุคลากร 276,744,712.11 356,660,870.00 358,586,650.00

งบดําเนินงาน 270,206,575.46 309,444,610.00 380,925,110.00

งบลงทุน 112,137,204.54 198,944,980.00 229,432,560.00

งบรายจ่ายอื่น 36,420.00 1,400,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 6,661,965.64 9,100,000.00 5,200,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 701,815,620.55 950,000,000.00 1,070,000,000.00

รวม 701,815,620.55 950,000,000.00 1,070,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 113,254,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 353,451,210

แผนงานสาธารณสุข 222,892,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,050,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,964,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,500,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 267,539,030

แผนงานการเกษตร 2,494,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 95,855,680

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,070,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 35,191,850 8,230,320 16,171,830 59,594,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,363,800 0 0 10,363,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,828,050 8,230,320 16,171,830 49,230,200

งบดําเนินงาน 42,918,500 1,792,000 8,717,000 53,427,500
    ค่าตอบแทน 7,360,000 200,000 3,843,000 11,403,000

    ค่าใช้สอย 33,038,000 1,060,000 1,055,000 35,153,000

    ค่าวัสดุ 2,080,500 532,000 1,199,000 3,811,500

    ค่าสาธารณูปโภค 440,000 0 2,620,000 3,060,000

งบลงทุน 132,500 8,000 92,000 232,500
    ค่าครุภัณฑ์ 33,500 8,000 92,000 133,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,000 0 0 99,000

                              รวม 78,242,850 10,030,320 24,980,830 113,254,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 1/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 264,758,090 0 264,758,090
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 264,758,090 0 264,758,090

งบดําเนินงาน 75,947,120 10,551,540 86,498,660
    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000

    ค่าใช้สอย 75,535,120 3,987,400 79,522,520

    ค่าวัสดุ 332,000 179,800 511,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 6,384,340 6,384,340

งบลงทุน 46,000 2,148,460 2,194,460
    ค่าครุภัณฑ์ 46,000 198,460 244,460

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,950,000 1,950,000

                              รวม 340,751,210 12,700,000 353,451,210

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 2/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 220,992,000 220,992,000
    ค่าตอบแทน 220,992,000 220,992,000

งบเงินอุดหนุน 1,900,000 1,900,000
    เงินอุดหนุน 1,900,000 1,900,000

                              รวม 222,892,000 222,892,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 1,050,000 1,050,000
    ค่าใช้สอย 1,050,000 1,050,000

                              รวม 1,050,000 1,050,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 3/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 7,277,580 7,277,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,277,580 7,277,580

งบดําเนินงาน 2,840,500 2,840,500
    ค่าตอบแทน 5,000 5,000

    ค่าใช้สอย 2,533,500 2,533,500

    ค่าวัสดุ 302,000 302,000

งบลงทุน 46,000 46,000
    ค่าครุภัณฑ์ 46,000 46,000

งบเงินอุดหนุน 800,000 800,000
    เงินอุดหนุน 800,000 800,000

                              รวม 10,964,080 10,964,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 4/7



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบเงินอุดหนุน 2,500,000 2,500,000
    เงินอุดหนุน 2,500,000 2,500,000

                              รวม 2,500,000 2,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 5/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 26,956,980 0 26,956,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 26,956,980 0 26,956,980

งบดําเนินงาน 16,116,450 0 16,116,450
    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 5,788,000 0 5,788,000

    ค่าวัสดุ 10,222,000 0 10,222,000

    ค่าสาธารณูปโภค 66,450 0 66,450

งบลงทุน 806,600 223,659,000 224,465,600
    ค่าครุภัณฑ์ 106,600 0 106,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 700,000 223,659,000 224,359,000

                              รวม 43,880,030 223,659,000 267,539,030

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบลงทุน 2,494,000 2,494,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,494,000 2,494,000

                              รวม 2,494,000 2,494,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 95,855,680 95,855,680
    งบกลาง 95,855,680 95,855,680

                              รวม 95,855,680 95,855,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 113,254,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 353,451,210

แผนงานสาธารณสุข 222,892,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,050,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,964,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,500,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 267,539,030

แผนงานการเกษตร 2,494,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 95,855,680

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,070,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแกิไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2542 มาตรา 52 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,070,000,000 
บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,070,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนจังหวัด

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายยงยุทธ  หลอตระกูล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายไกรสร  กองฉลาด)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 25,635,337.47 23,596,566.36 18,276,904.98 25,635,350.00 -28.70 % 18,276,904.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 3,467,208.26 3,474,726.30 3,835,977.56 3,504,000.00 9.47 % 3,835,977.00

รวมหมวดภาษีอากร 29,102,545.73 27,071,292.66 22,112,882.54 29,139,350.00 22,112,881.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 38.80 29.10 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 21,170.00 9,250.00 3,300.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 293,432.21 321,712.98 316,235.31 330,000.00 -3.03 % 320,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 763,116.00 2,711,549.00 3,896,898.00 3,150,000.00 23.71 % 3,896,900.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,859.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,077,718.21 3,042,550.78 4,216,462.41 3,510,000.00 4,244,759.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 497,566.00 377,123.00 271,945.00 300,000.00 6.67 % 320,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 414,000.00 351,500.00 285,500.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00
     ดอกเบี้ย 4,320,737.37 5,228,324.33 4,642,994.37 3,000,000.00 54.73 % 4,642,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,232,303.37 5,956,947.33 5,200,439.37 3,500,000.00 5,262,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 15,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าขายแบบแปลน 5,589,700.00 2,492,500.00 1,494,000.00 1,000,000.00 100.00 % 2,000,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 132.00 564.00 6,900.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 116,790.74 79,929.17 258,000.00 16.28 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,605,582.00 2,609,854.74 1,580,829.17 1,258,000.00 2,300,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 535,843.00 20,000.00 900.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 535,843.00 20,000.00 200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 157,930,474.84 173,309,362.04 182,879,492.12 173,309,370.00 5.64 % 183,091,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 116,400,285.41 119,195,927.25 122,106,053.76 2,615,250.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 36,363,722.96 43,596,825.57 46,754,806.77 42,000,000.00 19.05 % 50,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 117,162,560.00 6.69 % 125,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 310,694,483.21 336,102,114.86 351,740,352.65 335,087,180.00 358,091,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

395,404,487.00 508,107,659.00 522,244,326.00 577,485,470.00 17.37 % 677,788,860.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 395,404,487.00 508,107,659.00 522,244,326.00 577,485,470.00 677,788,860.00
รวมทุกหมวด 747,117,119.52 882,890,419.37 907,631,135.14 950,000,000.00 1,070,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,070,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 22,112,881 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 18,276,904 บาท

ประมาณการเท่ารายรับจริงในปที่ผ่านมา

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 3,835,977 บาท

ประมาณการเท่ารายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,244,759 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ารายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,896,900 บาท

ประมาณการเท่ารายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 7,859 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นรายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,262,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 4,642,000 บาท

ประมาณการลดลงจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 200,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 358,091,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 183,091,500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 50,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 125,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงในปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 677,788,860 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 677,788,860 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 683,050.00 1,399,320.00 1,399,320.00 1,257,320.00 11.29 % 1,399,320

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 75,000.00 300,000.00 300,000.00 257,500.00 16.5 % 300,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 75,000.00 300,000.00 300,000.00 257,500.00 16.5 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด

458,200.00 1,099,680.00 1,099,680.00 1,094,880.00 0.44 % 1,099,680

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

3,515,760.00 7,031,520.00 7,025,432.00 6,350,520.00 14.4 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,807,010.00 10,130,520.00 10,124,432.00 9,217,720.00 10,363,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,163,279.00 11,846,091.00 14,011,889.00 15,142,790.00 19.2 % 18,050,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 106,200.00 350,550.00 400,300.00 442,800.00 36.59 % 604,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 133,200.00 403,900.00 444,200.00 496,800.00 10.87 % 550,800

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,790.00 455,340.00 527,040.00 555,870.00 -46.16 % 299,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,451,270.00 2,901,798.00 3,328,489.00 3,196,050.00 50.84 % 4,820,970

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 145,235.00 283,589.00 348,331.00 363,640.00 37.85 % 501,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,211,974.00 16,241,268.00 19,060,249.00 20,197,950.00 24,828,050
รวมงบบุคลากร 11,018,984.00 26,371,788.00 29,184,681.00 29,415,670.00 35,191,850

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

22,550.00 57,255.00 36,500.00 23,752,200.00 -70.28 % 7,060,000

คาเบี้ยประชุม 9,062.50 23,562.50 32,625.00 60,000.00 200 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 34,280.00 165,820.00 121,130.00 131,000.00 -8.4 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 65,892.50 246,637.50 190,255.00 23,943,200.00 7,360,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 582,916.50 1,172,463.44 2,482,447.98 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 2,282,000.00 -10.91 % 2,033,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,688,061.00 1,415,169.00 1,620,645.00 1,833,000.00 268.25 % 6,750,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาโครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 
ล้านกล้า 84 พรรษามหาราชินี 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 0.00 187,500.00 0.00 0 % 0

คาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
ศักยภาพพนักงานจ้าง" องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 132,288.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์   

0.00 0.00 149,900.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

0.00 0.00 531,710.00 0.00 0 % 0

คาโครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสู
การเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 435,929.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาโครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยท้อง
ถิ่นไทย
หวงใยประชาชน

166,630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 0.00 437,384.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างหนวยงานสํารวจความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายโครงการ " ปณิธานความดี ปีมหา
มงคล
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ "

7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 74,590.00 468,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันท้องถิ่นไทย
0.00 147,580.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์   

0.00 0.00 78,290.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายงานรัฐพิธี  ราชพิธี 249,192.00 1,286,877.00 3,089,152.00 4,450,000.00 -66.29 % 1,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายสําหรับการเป็นเจ้าภาพ
หรือเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

195,130.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก 749,767.00 674,396.50 549,787.00 635,000.00 7.09 % 680,000

โครงการ อบจ. รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

0.00 0.00 26,780.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด     
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2562    

0.00 0.00 0.00 6,062,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด    
ให้แก คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง    

0.00 0.00 0.00 48,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์   

0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,500

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2561 

0.00 0.00 130,440.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากร   
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 396,000.00 -36.87 % 250,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต ให้แก คณะผู้
บริหาร     
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 48,500.00 0 % 48,500

โครงการองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
หวงใยประชาชน   0.00 0.00 0.00 2,019,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 

0.00 0.00 129,877.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง ประจําปี 2561 

0.00 0.00 586,296.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 124,515.50 1,046,659.55 1,003,159.74 7,893,000.00 -84.29 % 1,240,000

รวมค่าใช้สอย 4,859,002.00 7,217,046.49 10,565,984.72 26,155,000.00 33,038,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 247,052.00 401,037.00 462,920.00 540,000.00 -13.8 % 465,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,960.00 73,817.00 127,075.00 99,000.00 -19.19 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,160.00 165,713.00 194,443.00 215,000.00 -32.56 % 145,000

วัสดุกอสร้าง 8,830.00 42,990.00 5,685.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,727.29 62,440.00 120,730.00 120,000.00 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 301,260.00 266,940.00 332,026.00 460,000.00 -6.52 % 430,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 38,935.00 38,450.00 80,000.00 -50 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,825.00 24,420.00 11,640.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 114,036.00 228,600.00 318,799.00 342,000.00 110.53 % 720,000

รวมค่าวัสดุ 825,850.29 1,311,892.00 1,619,768.00 1,936,000.00 2,080,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 176,618.00 337,503.00 207,680.00 300,000.00 0 % 300,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,555.18 123,233.00 126,020.00 150,000.00 -6.67 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 255,173.18 460,736.00 333,700.00 450,000.00 440,000
รวมงบดําเนินงาน 6,005,917.97 9,236,311.99 12,709,707.72 52,484,200.00 42,918,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
30,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
138,100.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ
5,020.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโครงรถเข็นพร้อมถังพลาสติก
10,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อโซฟาบุหนังเทียม 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
12,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 
7,000.00 10,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ (ผู้บริหาร)
0.00 24,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์
12,000.00 79,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 5,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0.00 1,328.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อมานตัดอากาศ 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0.00 0.00 29,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0
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ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ข้าราชการ 0.00 0.00 44,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
11,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเสียง 27,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0.00 299,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อกล้องวีดีโอ
0.00 94,460.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อขาตั้งโปรเจคเตอร์
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
12,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเลนส์กล้องถายภาพ
0.00 31,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0.00 0.00 26,450.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 13,450.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล (กองกิจ)
 

0.00 28,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล (สํานักปลัด) 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล 137,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก  สําหรับ
งานประมวลผล (สํานักปลัด)

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  ชนิดฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 39,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
12,400.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 59,980.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 20,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาดไมน้อยกวา 1 
KVA

0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 493,550.00 791,988.00 412,260.00 33,000.00 33,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

คาปรับปรุงและตกแตงห้องระเบียงฝั่งทาง
ห้องรับรองสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์

0.00 20,672.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงห้องทํางานรองประธานสภา 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมและทางลาดคน
พิการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 99,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 43,000.00 20,672.00 0.00 0.00 99,000
รวมงบลงทุน 536,550.00 812,660.00 412,260.00 33,000.00 132,500

รวมงานบริหารทั่วไป 17,561,451.97 36,420,759.99 42,306,648.72 81,932,870.00 78,242,850
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,305,612.00 3,769,540.00 4,758,409.00 5,286,770.00 25.22 % 6,619,970

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 22,400.00 61,160.00 77,520.00 77,520.00 0 % 77,520

เงินประจําตําแหนง 40,400.00 101,000.00 156,200.00 163,200.00 0 % 163,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 168,520.00 412,350.00 527,160.00 556,490.00 7.62 % 598,910

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 91,290.00 393,547.00 384,160.00 600,340.00 8.39 % 650,720
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 53,366.00 67,440.00 117,000.00 2.56 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,652,222.00 4,790,963.00 5,970,889.00 6,801,320.00 8,230,320
รวมงบบุคลากร 1,652,222.00 4,790,963.00 5,970,889.00 6,801,320.00 8,230,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 115,280.00 212,680.00 135,940.00 470,000.00 -57.45 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 115,280.00 212,680.00 135,940.00 470,000.00 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 26,250.00 76,828.50 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 76,000.00 57.89 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 147,545.00 25,165.00 86,645.00 188,400.00 245.01 % 650,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาระดับอําเภอ 112,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา การเงิน 
การบัญชีและการพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก
บุคลากรของสถานศึกษา

0.00 656,796.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษาใน
สังกัด   
องค์การบริหารสวนกาฬสินธุ์ ด้านการเงิน 
การบัญชี     
ด้านการพัสดุและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน   

0.00 0.00 109,480.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสานสัมพันธ์ท้องถิ่น 0.00 984,272.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการออกติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี 45,320.00 140,320.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการออกติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี

0.00 0.00 184,120.00 205,000.00 -100 % 0

คาใช้จายเวทีประชุมประชาคมรวมระหวาง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์และประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด

0.00 271,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานเบื้องต้น

0.00 0.00 83,955.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 531,802.75 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานองค์กรสูในยุค 4.0      
  สูการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 628,128.45 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นประจําปี 2561 

0.00 0.00 330,070.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,000.00 39,110.00 36,370.00 87,000.00 -19.54 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 333,615.00 2,143,213.00 2,067,399.70 556,400.00 1,060,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 144,470.00 255,116.00 312,617.00 420,000.00 -47.62 % 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,500.00 5,850.00 17,750.00 6,000.00 566.67 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 92,880.00 37,300.00 31,905.00 15,000.00 166.67 % 40,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,700.00 299,700.00 349,620.00 430,000.00 -46.51 % 230,000

รวมค่าวัสดุ 344,550.00 597,966.00 713,892.00 873,000.00 532,000
รวมงบดําเนินงาน 793,445.00 2,953,859.00 2,917,231.70 1,899,400.00 1,792,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร
0.00 11,490.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้รวม 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 50,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART 
TV 

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0.00 0.00 20,990.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับ
งานประมวลผล 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก    
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 59,980.00 0.00 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,400.00 102,390.00 184,370.00 55,600.00 8,000
รวมงบลงทุน 4,400.00 102,390.00 184,370.00 55,600.00 8,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,450,067.00 7,847,212.00 9,072,490.70 8,756,320.00 10,030,320
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,021,771.40 10,534,498.00 11,427,389.33 12,409,080.00 13.48 % 14,081,830

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 40,305.00 132,414.64 158,755.00 148,180.00 -9.3 % 134,400

เงินประจําตําแหนง 66,200.00 172,000.00 197,800.00 206,400.00 0 % 206,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 333,920.00 910,154.00 953,114.00 1,311,360.00 17.6 % 1,542,180

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 44,000.00 158,928.00 159,195.00 243,900.00 -15.12 % 207,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,506,196.40 11,907,994.64 12,896,253.33 14,318,920.00 16,171,830
รวมงบบุคลากร 3,506,196.40 11,907,994.64 12,896,253.33 14,318,920.00 16,171,830

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 56,760.00 137,920.00 161,620.00 373,000.00 -61.66 % 143,000

คาเชาบ้าน 430,800.00 1,036,200.00 1,388,396.00 1,620,000.00 11.11 % 1,800,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 175,135.00 542,567.00 657,034.00 900,000.00 0 % 900,000

รวมค่าตอบแทน 662,695.00 1,716,687.00 2,207,050.00 3,893,000.00 3,843,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 68,010.00 89,814.25 14,074.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 48,000.00 525 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 74,405.00 0.00 372,900.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

0.00 0.00 89,800.00 0.00 0 % 0

คาโครงการออกติดตามภาษี 68,320.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการตรวจติดตาม
41,120.00 22,280.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติ
งานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ และให้คําแนะนําเกี่ยว
กับการดําเนินงานแกบุคลากรของโรงเรียน   

0.00 0.00 19,520.00 0.00 0 % 0
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คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0.00 0.00 9,120.00 40,000.00 0 % 40,000

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ 29,090.00 24,480.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ    
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก
บุคลากรของโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก
บัญชีและการจัดทํารายงานการเงินด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 147,750.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -16.67 % 250,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 197,000.00 -49.24 % 100,000
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0.00 0.00 0.00 99,000.00 1.01 % 100,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2560

0.00 78,320.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 45,201.00 181,680.00 140,687.22 131,000.00 -4.58 % 125,000

รวมค่าใช้สอย 326,146.00 396,574.25 793,851.22 955,000.00 1,055,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 213,050.00 644,816.80 730,602.00 814,000.00 -15.85 % 685,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 8,000.00 9,980.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,950.00 23,770.00 38,190.00 42,000.00 0 % 42,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 66,915.00 68,980.00 89,564.00 96,000.00 -4.17 % 92,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 181,466.00 419,853.00 675,482.00 620,000.00 -40.32 % 370,000

รวมค่าวัสดุ 465,381.00 1,165,419.80 1,543,818.00 1,582,000.00 1,199,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,575,499.45 1,918,774.88 1,925,875.38 2,450,000.00 -10.2 % 2,200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 149,432.57 170,350.40 203,444.25 220,000.00 0 % 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 45,666.42 111,012.22 113,533.19 120,000.00 -16.67 % 100,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 62,734.12 82,176.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,770,598.44 2,262,871.62 2,325,028.82 2,890,000.00 2,620,000
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รวมงบดําเนินงาน 3,224,820.44 5,541,552.67 6,869,748.04 9,320,000.00 8,717,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (กองพัสดุ)
0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
16,200.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 
0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานนักบริหาร 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรโขง
0.00 2,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเลมมือ
โยก

0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 23,400.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น
0.00 9,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล (กองพัสดุ)

0.00 28,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล (หนวยตรวจสอบ)

0.00 28,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สําหรับงานประมวลผล(กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)   

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 92,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์      
0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์    
0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา    0.00 0.00 9,190.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (กองคลัง)

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองคลัง) 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองพัสดุ) 0.00 15,750.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

0.00 0.00 89,970.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1 KVA 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,500.00 185,450.00 227,260.00 22,000.00 92,000
รวมงบลงทุน 32,500.00 185,450.00 227,260.00 22,000.00 92,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาชดเชยราคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 6,763,516.84 17,634,997.31 19,993,261.37 24,660,920.00 24,980,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 26,775,035.81 61,902,969.30 71,372,400.79 115,350,110.00 113,254,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 43,420,021.53 162,854,094.89 156,040,265.25 184,490,354.00 14.87 % 211,929,790

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,978,902.22 17,518,584.32 17,804,646.04 20,346,018.00 12.59 % 22,906,890

เงินประจําตําแหนง 28,800.00 103,200.00 103,200.00 204,000.00 -55.1 % 91,600

เงินวิทยฐานะ 3,138,499.90 20,599,059.87 21,018,992.49 24,782,400.00 -14.16 % 21,272,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 709,137.60 2,596,144.85 2,131,446.80 2,428,180.00 -22.98 % 1,870,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,114,780.00 4,476,946.88 4,404,174.20 5,108,720.00 21.41 % 6,202,390
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 110,071.00 451,765.00 477,145.00 466,310.00 3.95 % 484,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 51,500,212.25 208,599,795.81 201,979,869.78 237,825,982.00 264,758,090
รวมงบบุคลากร 51,500,212.25 208,599,795.81 201,979,869.78 237,825,982.00 264,758,090

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 49,500.00 24,000.00 108.33 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 29,120.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 420,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 217,295.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 637,495.00 0.00 78,620.00 54,000.00 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 28,396.00 2,224,229.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

แขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 822,710.00 0.00 0.00 0 % 0
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แขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 0.00 541,348.00 0.00 0.00 0 % 0

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0.00 0.00 6,349,042.00 5,987,355.00 -3.35 % 5,786,910

คาแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 489,420.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
สัมพันธ์

120,200.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาแขงขันกีฬาองค์การบริหารสวนจังหวัด
สัมพันธ์ 448,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 0.00 0.00 3,369,861.00 3,119,430.00 -3.77 % 3,001,900

คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00 3,024,491.00 2,876,084.00 -3.28 % 2,781,740

คาโครงการกีฬาสูความเป็นเลิศระดับ
เยาวชน 99,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนท้องถิ่น 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

คาโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนัก
เรียน 434,654.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนัก
เรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์

0.00 0.00 1,173,480.00 0.00 0 % 0
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คาโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 0.00 0.00 54,820.00 0.00 0 % 0

คาโครงการปฏิบัติธรรม 0.00 0.00 246,719.00 0.00 0 % 0

คาโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

คาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
59,360.00 75,925.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการประชุมทางวิชาการคณะ
กรรมการสถานศึกษา

0.00 0.00 195,080.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU) 0.00 0.00 698,860.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)
0.00 0.00 2,080,000.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน
240,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
0.00 0.00 1,625,000.00 0.00 0 % 0
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คาโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการลูกเสือท้องถิ่นแหงชาติ 0.00 0.00 53,295.00 0.00 0 % 0

คาโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - 
จีน (MOU) ระหวางองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ

0.00 0.00 700,000.00 0.00 0 % 0

คาโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - 
จีน 699,770.00 629,910.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการวันครู 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

คาโครงการสงเสริมอาชีพสร้างรายได้
ระหวางปิดภาคเรียน 12,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการสงเสริมอาชีพสร้างรายได้
ระหวางปิดภาคเรียนให้แกนักเรียนในสังกัด

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 26,350,180.00 25,590,935.00 -3.29 % 24,748,000

คาจัดงานประเพณี 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดงานวันครู
100,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ 0.00 0.00 10,820.00 14,000.00 257.14 % 50,000
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คาใช้จายในการจัดงานมหกรรมโปงลาง 
แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 1,288,090.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด องค์การ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสูประเทศไทย 
4.0

0.00 0.00 4,950,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปเข้ารวมกิจกรรม
ตางๆ 8,160.00 20,960.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ

0.00 0.00 113,200.00 200,000.00 -50 % 100,000

คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000

คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0 % 1,200,000
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คาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 -11.11 % 2,000,000

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 1,347,000.00 -7.35 % 1,248,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัด   
สถานศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,980,000

คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 600,000.00 0 % 600,000

คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0.00 0.00 216,000.00 219,000.00 0 % 219,000

คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -50 % 600,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา

0.00 0.00 150,000.00 300,000.00 0 % 300,000

คาใช้จายในการสงเสริมองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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คาใช้จายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การทองเที่ยว   
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -50 % 300,000

คาใช้จายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 201,600.00 0 % 201,600

คาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 99,500.00 0.00 0 % 0

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 0.00 0.00 2,548,500.00 3,193,500.00 213.01 % 9,996,000

คาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 0 % 0

คาสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

0.00 0.00 0.00 200,000.00 125 % 450,000

คาหนังสือเรียน 0.00 0.00 7,390,819.00 6,846,558.00 -4.45 % 6,541,970

โครงการเข้าคายพัฒนาภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด 0.00 388,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0.00 0.00 1,097,230.00 1,000,000.00 -20 % 800,000

โครงการแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 117,600.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นสัมพันธ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 94,000.00 6.38 % 100,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 936,000.00 6.84 % 1,000,000

โครงการแขงขันนักเรียนคนเกง
49,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 0.00 3,040.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร   
การเรียนการสอน

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการปฏิบัติธรรม 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 25,600.00 368.75 % 120,000

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 271,400.00 -63.15 % 100,000

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ

0.00 0.00 999,585.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
รวมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)

0.00 0.00 0.00 654,240.00 -38.86 % 400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 0.00 0.00 0.00 2,301,000.00 4.3 % 2,400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 2,875,000.00 4.35 % 3,000,000

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 
กลุมสาระ   
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 164,000.00 21.95 % 200,000

โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 0.00 0.00 0.00 3,809,000.00 -86.87 % 500,000

โครงการมหกรรมโปงลางแพรวา จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2560

0.00 516,045.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 0.00 0.00 0.00 23,000.00 117.39 % 50,000

โครงการลูกเสือท้องถิ่นแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 66.67 % 100,000

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - 
จีน   
(MOU) ระหวางองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ

0.00 0.00 0.00 810,760.00 -13.66 % 700,000
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โครงการวันครู 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 162,000.00 -38.27 % 100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปี 2561

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหวาง
ปิดภาคเรียน   
ให้แกนักเรียนในสังกัด

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 404,250.00 0.00 0 % 0

ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 246,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0 % 0

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สงเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 0.00 22,941,460.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 22,200.00 15,530.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,561,444.00 29,958,144.00 73,546,181.00 70,741,462.00 75,535,120
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,560.00 208,450.00 322,171.00 250,000.00 -40 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,340.00 896.00 1,570.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 3,950.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000.00 28,200.00 41,330.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,885.00 198,480.00 272,139.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 158,785.00 439,976.00 637,210.00 532,000.00 332,000
รวมงบดําเนินงาน 4,357,724.00 30,398,120.00 74,262,011.00 71,327,462.00 75,947,120

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด แบบทึบ 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุม
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 28,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0.00 28,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 59,980.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 20,900.00 21,000.00 0.00 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 210,500.00 170,580.00 0.00 46,000
รวมงบลงทุน 0.00 210,500.00 170,580.00 0.00 46,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 0.00 36,420.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 36,420.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 36,420.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 55,857,936.25 239,208,415.81 276,448,880.78 309,153,444.00 340,751,210
งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 582,445.00 1,145,680.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 3,329,560.00 -7.57 % 3,077,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,268,275.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 19,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน 1,562,340.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการ International Camp 2017 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาโครงการคายคุณธรรมตามรอยพอสูความ
พอเพียง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโครงการศึกษานอกสถานที่สําหรับผู้เรียน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 13,764,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดหารถรับ-สง นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

232,189.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดหารถรับสงนักเรียน  
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

147,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดหารถรับสงนักเรียน  
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดหารถรับสงนักเรียน  
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

128,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาบุคลากร รร.หนอง
ห้าง

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน รร.นาเชือก

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมงานบริหาร
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

46,737.60 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 179,800.00 200,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ(โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 5,478.40 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาหนังสือเรียน 40,053.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ International Camp 2019 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพอ
สูความพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการคายพัฒนาความรู้ดนตรีและ
นาฏศิลป์ วงโปงลาง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหารถรับสง โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการโปงลางสร้างชุมชม 0.00 0.00 25,250.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
การใช้สื่อการเรียนการสอนโครงการ
วิศวกรรมพื้นฐานหุนยนต์อัตโนมัติ 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 
21

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุมจังพลัง
ราษฎร์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู้ภาษาตางประเทศ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนัก
เรียน

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรวมการ
แขงขันสูความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงนาเชือก
วิทยาคม

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู
นักเรียนและเยาวชน 

0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสรรหาวิทยากร โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

91,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพอิสระให้กับนักเรียน 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 525,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,769,873.00 1,479,645.00 2,315,730.00 5,189,560.00 3,987,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 40,200.00 549,999.00 947,640.00 -96.33 % 34,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 565,765.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 56,172.00 0.00 0.00 465,450.00 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 157,945.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 200,000.00 140,000.00 25,000.00 480 % 145,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 300,000.00 801,820.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 45,000.00 0.00 269,900.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 59,260.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุกีฬา 200,000.00 991,000.00 287,300.00 1,208,870.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 58,250.00 63,150.00 868,880.00 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 173,592.00 0.00 5,282,930.00 864,450.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุดนตรี 0.00 170,000.00 0.00 361,580.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 429,764.00 1,604,450.00 6,653,379.00 6,646,560.00 179,800
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 959,358.87 4,872,400.00 6,164,060.00 5,874,000.00 -7.01 % 5,462,100

คาบริการโทรศัพท์ 0.00 84,599.42 31,000.00 41,000.00 134.15 % 96,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,302.60 784,339.80 856,220.00 766,240.00 7.83 % 826,240

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,037,661.47 5,741,339.22 7,051,280.00 6,681,240.00 6,384,340
รวมงบดําเนินงาน 22,237,298.47 8,825,434.22 16,020,389.00 18,517,360.00 10,551,540

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0 % 0
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เก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งโครงขาเหล็ก 0.00 0.00 0.00 499,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์ 

0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเมือง
สมเด็จ

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวิทยาคม

0.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะสํานักงาน 0.00 0.00 40,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 50,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 96,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (โรงเรียน
ทรายมูลพิทยาคม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,560

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงลําโพง 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0
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คาชุดเครื่องเสียงภายในห้องเรียน โรงเรียน
นาเชือกวิทยาคม

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดเครื่องเสียงภายในห้องเรียน โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดเครื่องเสียงภายในห้องเรียน โรงเรียน
เมืองสมเด็จ

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 19,300.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  โรงเรียน
เมืองสมเด็จ

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โรงเรียนนา
เชือกวิทยาคม

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 90,900.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
(โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,700

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า    
(โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,200
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คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
โรงเรียนเนาเชือกวิทยาคม

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (L E D TV) 
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

68,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (L E D TV) 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

68,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (L E D TV) 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

68,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0.00 0.00 0.00 212,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

คาครุภัณฑ์กีฬาประเภทมวย รร.ขมิ้น 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑ์กีฬาประเภทมวย รร.ดงมูล 0.00 99,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑ์กีฬาประเภทมวย รร.เนินยาง 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑ์กีฬาประเภทมวย รร.ลําปาว 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาครุภัณฑ์กีฬาประเภทมวย รร.หนองชุม
แสง

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาครุภัณฑ์กีฬามวย โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อครุภัณฑ์กรีฑา 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 0.00 0.00 0.00 11,580.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเวทเทนนิ่ง รร.เนินยาง 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เสาวอลเลย์บอลชายหาด 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

คาครุภัณฑ์ดนตรี รร.จุมจัง 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ประเภท
โปงลาง โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 

0.00 98,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี 

0.00 394,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียน
เมืองสมเด็จ  

0.00 387,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงดนตรี
สตริงคอมโบ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

0.00 246,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อบีบีแฟลตทูบา โรงเรียนบัวขาว 0.00 279,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องดนตรีวงโปงลาง 0.00 0.00 74,750.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
โรงเรียนดงมุ่ลวิทยาคม

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (วิชวลไลส์
เซอร์) 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,266,000.00 2,643,900.00 427,490.00 1,128,480.00 198,460
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน/ อาคาร
ประกอบ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียน
ทรายมูลวิทยาคม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 170,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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คากอสร้างรั้วรอบโรงเรียน(โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาใช้จายโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รร นาชือก

0.00 457,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบ
อาคาร

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงถมดินสนามฟุตบอล 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน/ อาคาร
ประกอบ

0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 0 % 1,650,000

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียนบัวขาว

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

0.00 198,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

199,000.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง/ซอมแซมโรงฝึกงาน รร.ดงมล 0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  รร.นาเชือก

0.00 199,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  รร.เมืองสมเด็จ

0.00 194,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  รร.ลําปาว

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รร.ดงมูล

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

0.00 345,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงศาลาศาสตร์พระราชา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงห้องดนตรี 0.00 198,000.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนหนองชุม
แสงวิทยาคาร อําเภอหนองกุงศรี 

0.00 458,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลําปาว
วิทยาคม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 199,000.00 3,456,500.00 270,000.00 3,098,000.00 1,950,000
รวมงบลงทุน 1,465,000.00 6,100,400.00 697,490.00 4,226,480.00 2,148,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานระดับมัธยมศึกษา 23,702,298.47 14,925,834.22 16,717,879.00 22,743,840.00 12,700,000
รวมแผนงานการศึกษา 79,560,234.72 254,134,250.03 293,166,759.78 331,897,284.00 353,451,210

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 110,470,800.00 132,595,200.00 133,524,000.00 65.51 % 220,992,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 110,470,800.00 132,595,200.00 133,524,000.00 220,992,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุขเพื่อดูแลสงเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 
2561

0.00 0.00 8,814,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 8,814,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 110,470,800.00 141,409,200.00 133,524,000.00 220,992,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 110,470,800.00 141,409,200.00 133,524,000.00 222,892,000
งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์   

0.00 0.00 0.00 2,070,500.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุข

0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,000,000.00 0.00 2,070,500.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,000,000.00 0.00 2,070,500.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 21,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   
0.00 0.00 0.00 4,380,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 21,250,000.00 0.00 0.00 4,380,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 21,250,000.00 0.00 0.00 4,380,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 21,250,000.00 2,000,000.00 0.00 6,450,500.00 0
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รวมแผนงานสาธารณสุข 21,250,000.00 112,470,800.00 143,209,200.00 139,974,500.00 222,892,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนกลุมเสี่ยง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน
93,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2560 0.00 509,670.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุน

0.00 0.00 249,490.00 198,000.00 26.26 % 250,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 295,000.00 69.49 % 500,000

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2561 

0.00 0.00 276,630.00 0.00 0 % 0
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โครงการยาวชนรักษ์ป่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2560

0.00 257,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการยุวมัคคุเทศน์อาสาสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 322,995.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชน  รู้รักสามัคคีนําความ
ดี  พัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 93,150.00 1,210,565.00 526,120.00 793,000.00 1,050,000
รวมงบดําเนินงาน 93,150.00 1,210,565.00 526,120.00 793,000.00 1,050,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 93,150.00 1,210,565.00 526,120.00 793,000.00 1,050,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 93,150.00 1,210,565.00 526,120.00 793,000.00 1,050,000

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สาย กส
.2053 บ้านข้าวหลาม อําเภอกมลาไสย - 
บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 489,000.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สายบ้านทา
แห - บ้านโคกประสิทธ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 308,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.1010 บ้านดอนยานาง 
อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 271,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.1021 บ้านขมิ้น  - บ้าน
หนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.1024 บ้านหนองกุงน้อย  - 
บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 489,000.00 0.00 0 % 0
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งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.2024 บ้านหนองกุงพระ
นอน  - บ้านศรีสําราญ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 262,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.2051 บ้านคํามวง - บ้านนา
ดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 207,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.2083 บ้านดงบัง - บ้าน
หนองหัวช้าง อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 239,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนน
บุรี  - บ้านโนนสมบูรณ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 481,000.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.3068 บ้านหนองบัว - บ้าน
ห้วยยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 233,500.00 0.00 0 % 0

งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.3219 บ้านนาเชือก - บ้าน
วังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 387,000.00 0.00 0 % 0
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งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจร  สาย กส.4051 บ้านสวนผึ้ง - บ้าน
นาไคร้ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2029 บ้าน
หนองแสง - บ้านนากุง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 479,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2088 บ้าน
หนองอิเฒา - บ้านหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 429,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2115 บ้านนา
จารย์ อําเภอเมือง - บ้านมวงนา อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 479,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.3038 บ้านนา
เรียง อําเภอรองคํา-บ้านนามล อําเภอกมลา
ไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 479,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 488,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.2025 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 485,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.3061 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านยอด
แกง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 491,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.3066 บ้านหนองยาง อําเภอคํามวง 
- บ้านโคกกอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 482,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น - บ้าน
หนองเม็ก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 431,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.5104 บ้านป่าหวาย  - บ้านหนอง
ปะโอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 488,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
สาย กส.5120 บ้านใหมชัยมงคล - บ้านโคก
กอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 485,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและป้ายจราจรสาย 
กส.3046 บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 474,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและป้ายจราจรสาย 
กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 475,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและป้ายจราจรสาย 
กส.3058 บ้านคําอุดม - บ้านทานาจาน 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 470,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและป้ายจราจรสาย 
กส.3065 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 494,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 7,132,500.00 4,356,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 7,132,500.00 4,356,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 978,863.53 1,688,033.64 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอยาง
ตลาด

0.00 0.00 0.00 514,114.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สมเด็จ 

0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองกุงศรี 

0.00 0.00 0.00 79,252.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 978,863.53 1,688,033.64 1,443,366.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 978,863.53 1,688,033.64 1,443,366.00 0
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รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 8,111,363.53 6,044,033.64 1,443,366.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 8,111,363.53 6,044,033.64 1,443,366.00 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 964,852.52 3,506,810.00 4,314,473.00 4,726,580.00 22.13 % 5,772,350

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 10,500.00 64,241.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 10,500.00 97,241.00 103,200.00 103,200.00 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 206,794.00 914,790.00 1,013,640.00 1,119,500.00 12.9 % 1,263,910

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 29,625.00 101,645.00 104,310.00 120,000.00 -40.9 % 70,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,222,271.52 4,684,727.00 5,602,823.00 6,136,480.00 7,277,580
รวมงบบุคลากร 1,222,271.52 4,684,727.00 5,602,823.00 6,136,480.00 7,277,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 162,900.00 167,400.00 300,600.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 328,500.00 1.52 % 333,500
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "เรารักพอ ตามรอยพอ" รําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

0.00 4,607,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคายพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้ม
แข็งในครอบครัว ประจําปี 2561

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ด้านการสื่อสารภาษาอาเซียนให้กลุมอาชีพ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2560 

0.00 180,050.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามรอย
พระราชดําริ ประจําปี 2561

0.00 0.00 270,820.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 392,000.00 2.04 % 400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart Farmer)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ ตั้งไว้ 
169,270 บาท

0.00 0.00 164,415.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 267,000.00 12.36 % 300,000

โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 197,600.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทําความ
ดี บนวิธีพอเพียง ประจําปี 2561

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2561

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์   0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์ 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการสงเสริมการปลูกไม้ผลในจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ สูคุณภาพชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้สูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00 86,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสากล จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 141,790.00 0.00 0 % 0

โครงการหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
497,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

0.00 0.00 0.00 278,000.00 7.91 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,100.00 11,890.00 39,950.00 43,000.00 132.56 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 665,900.00 5,458,370.00 1,870,175.00 2,788,500.00 2,533,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,777.00 46,247.00 79,918.00 60,000.00 33.33 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 37,190.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 3,920.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,110.00 38,650.00 63,026.00 74,000.00 -32.43 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 80,415.00 28,000.00 185.71 % 80,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,124.00 18,700.00 37,893.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 88,011.00 103,597.00 302,362.00 207,000.00 302,000
รวมงบดําเนินงาน 753,911.00 5,561,967.00 2,172,537.00 2,995,500.00 2,840,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานข้าราชการ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับแขก
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานข้าราชการ 0.00 0.00 11,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบอัตโนมัติ
0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
0.00 43,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 23,000.00 100 % 46,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์    0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 29,990.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 28,800.00 94,000.00 81,390.00 42,000.00 46,000
รวมงบลงทุน 28,800.00 94,000.00 81,390.00 42,000.00 46,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,495,250.00 930,000.00 620,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0 % 700,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 1,695,250.00 1,130,000.00 720,000.00 710,000.00 800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,695,250.00 1,130,000.00 720,000.00 710,000.00 800,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,700,232.52 11,470,694.00 8,576,750.00 9,883,980.00 10,964,080
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,700,232.52 11,470,694.00 8,576,750.00 9,883,980.00 10,964,080
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,251,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,251,500.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 6,251,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 6,251,500.00 0.00 0.00 0.00 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 1,480,000.00 1,350,000.00 2,003,932.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 6.45 % 1,650,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,731,500.00 900,000.00 100,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 950,000.00 -21.05 % 750,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 100,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -60 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 8,311,500.00 2,250,000.00 2,453,932.00 2,750,000.00 2,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 8,311,500.00 2,250,000.00 2,453,932.00 2,750,000.00 2,500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 8,311,500.00 2,250,000.00 2,453,932.00 2,750,000.00 2,500,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14,563,000.00 2,250,000.00 2,453,932.00 2,750,000.00 2,500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 2,059,701.00 11,521,625.00 12,052,099.00 11,618,590.00 29.97 % 15,100,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 39,200.00 89,600.00 123,200.00 134,400.00 0 % 134,400

เงินประจําตําแหนง 40,800.00 189,200.00 186,200.00 226,400.00 7.07 % 242,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,285,330.00 3,314,470.00 3,652,260.00 3,468,550.00 -29.48 % 2,446,050

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,071,075.00 3,943,871.00 4,643,570.00 5,375,560.00 59.68 % 8,583,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 106,265.00 359,340.00 452,867.00 442,420.00 1.6 % 449,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,602,371.00 19,418,106.00 21,110,196.00 21,265,920.00 26,956,980
รวมงบบุคลากร 4,602,371.00 19,418,106.00 21,110,196.00 21,265,920.00 26,956,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 579,720.00 897,665.00 1,775,721.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 2,087,000.00 45.57 % 3,038,000
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากาก       
     มาทําเป็นปุ๋ย

0.00 0.00 260,000.00 0.00 0 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  คาพาหนะและคาเชา
ที่พัก

278,880.00 637,680.00 898,800.00 880,000.00 -9.09 % 800,000

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมา
ทําเป็นปุ๋ย    

0.00 0.00 0.00 2,215,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายให้แกนัก
เรียน 
12 โรงเรียน

0.00 187,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 298,850.00 1,527,587.00 1,301,560.00 1,850,000.00 -18.92 % 1,500,000

รวมค่าใช้สอย 1,157,450.00 3,250,332.00 4,236,081.00 7,032,000.00 5,788,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 238,838.44 265,478.00 325,267.00 330,000.00 -30.3 % 230,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,000.00 1,870.00 2,000.00 3,400 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 1,685,900.00 1,600,232.50 3,367,630.00 4,106,000.00 7.7 % 4,422,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 749,750.00 768,840.00 1,199,407.00 1,350,000.00 -25.93 % 1,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,304,049.00 1,995,877.00 3,905,645.00 4,105,000.00 4.75 % 4,300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 9,461.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 39,774.00 26,230.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,786.00 179,825.00 248,040.00 250,000.00 -40 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 4,056,323.44 4,852,026.50 9,083,550.00 10,193,000.00 10,222,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,450

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 66,450
รวมงบดําเนินงาน 5,213,773.44 8,102,358.50 13,319,631.00 17,265,000.00 16,116,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานข้าราชการ 0.00 0.00 60,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
238,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,600

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 
36,000 บีทียู 

0.00 0.00 46,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทียู

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานข้าราชการ 0.00 0.00 92,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานนักบริหาร 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 
(ดีเซล)   0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช   
0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ก้านเจาะบอน้ําบาดาล ขนาด ? 2 ? นิ้ว 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อก้านเจาะบอน้ําบาดาล ขนาด ? 2 ? 
นิ้ว 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอยาง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0
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คาจัดซื้อชุดกระแทกเจาะหิน
223,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
0.00 7,475,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องเจาะเก็บตัวอยาง 0.00 0.00 117,000.00 0.00 0 % 0

ชุดกระแทกเจาะชั้นหิน 0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องวงจรปิด
298,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครนสามขา 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเจียระไน สําหรับตัด/ขัดเหล็ก 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเติมน้ํามันเกียร์/เฟองท้าย 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมือซอมบํารุงเครื่องจักรกล
0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสวานไฟฟ้าสําหรับเจาะ
เหล็ก/คอนกรีต/ไม้

14,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องอัดจารบี 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 74/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อกล้องระดับ
0.00 100,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถ (GPS)    0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบซัก
0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องหาคาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS 0.00 0.00 49,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 59,980.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 938,500.00 7,653,500.00 695,380.00 7,295,000.00 106,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 75/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบลงทุน 938,500.00 7,653,500.00 695,380.00 7,295,000.00 806,600
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น 0.00 1,173,927.42 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 1,173,927.42 0.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 1,173,927.42 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,754,644.44 36,347,891.92 35,125,207.00 45,825,920.00 43,880,030
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงตอเติมอาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายสํารวจ
และออกแบบ 
กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 439,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายเลียบคลองชลประทาน4R-LMC 
บ้านดอนนาแก หมู 8 ตําบลหลุบ - บ้านดอน
มวง หมู 9 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 76/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านโหมนคํา หมู 
16 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านฟาก
ปาว ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สาย
ซอยสวนป่า 
บ้านโนนสําราญ หมู 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านหนองอีบุตร 
หมู 1 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนคสล.ข้างเทศบาลตําบลกุดสิม จาก
บ้านแสนสุข หมู 14 ตําบลคุ้มเกา (เทศบาล
ตําบลกุดสิม) - บ้านโคกมะลิ หมู 2 ตําบล
สระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 494,700.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดงมูล หมู 11 เขตเทศบาลตําบล
หนองหิน 
(ผานวัดป่าพุทธภูมิ) - บ้านโคกกลาง หมู 14 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 77/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกก
กอก หมู 11 ตําบลเหนือ - เทศบาลเมือง 
ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 0 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแก 
หมู 3 ตําบลอิตื้อ – บ้านโพนสิม
หมู 14  ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนน
สามัคคี หมู4 ตําบลโนนบุรี  - บ้านคําเชียง
ยืน ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 5 ธัน
วามหาราช 
บ้านหัวสนาม หมู 1 ตําบลคําใหญ อําเภอ
ห้วยเม็ก - บ้านคําไฮ 
หมู 11 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส. 
3057 บ้านชัยศรี - บ้านครองทรัพย์ อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 1,612,900.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2033 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 1,420,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2075 บ้านนากุดสิม อําเภอนาคู - บ้านโนน
สะอาด อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2088 บ้านหนองอิเฒา -
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2123 บ้านเหลาแดง - บ้านดอนขา - บ้าน
โคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3027 บ้านแกงนาขาม - บ้านห้วยแสง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 377,000.00 1,310,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3061 บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บ้านยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 1,288,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3067 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3071 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,000.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3121 บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 245,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.5112 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสิน

0.00 0.00 0.00 1,439,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.5119 บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้าน
จอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 986,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.5126 บ้านอู้ - บ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0004 บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 444,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 80/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0005 บ้านคําอุดม - 
บ้านทานาจาน อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,793,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0015 บ้านข้าวหลาม อําเภอกมลาไสย - 
บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0029 
บ้านเหลาอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,111,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายก้าน
กล้วย บ้านโนนสําราญ หมู 5 ตําบลกุดสิ
มคุ้มใหม อําเภอเขาวง - บ้านชาด หมู 8 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 1.84 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 81/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างลํา
ห้วยโปรงดู บ้านบัวขาว หมู 15 (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู 8 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 1.22 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลอง
สงน้ําชลประทาน4R LMC บ้านกกกอก หมู 
11 ตําบลเหนือ - บ้านหามแห หมู 1 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้ม
กาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู 16 ตําบลคุ้ม
เกา (ทต.กุดสิม) - บ้านดอนแก้วใหม หมู 8 
ตําบลคุ้มเกา(อบต.คุ้มเกา) อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้ม
นาคลองหลัง วัดป่าอินทรนิมิต หมู 14 ตําบล
คุ้มเกา (เทศบาลตําบลกุดสิม) ไปบ้านโคก
มะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทอง  (เทศบาล
ตําบลสระพังทอง)อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
ถนนขอนแกน-โพนทอง ตําบลรองคํา - บ้าน
หนองคู ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 บ้านหัวนา
คํา หมู 18 ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากที่
วาการอําเภอรองคํา ตําบลรองคํา - ทาง
หลวงชนบท ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายชุมชน 
หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านทางาม 
เทศบาลตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเชื่อม
ระหวาง
บ้านคุ้มหัวเมือง หมู 2 ตําบลภูแลนช้าง - 
บ้านนายอ 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเชื่อม
ระหวางบ้านคุ้มหัวเมือง หมู 2 ตําบลภูแลน
ช้าง - บ้านนายอ ตําบลโนนนาจาน อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 83/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดง
ทรัพย์รีสอร์ท 
บ้านสมสนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม - 
บ้านหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้น
คูณ บ้านกุดหว้า 
หมู 1 ตําบลกุดหว้า - บ้านบุงคล้า หมู 5 
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน
พัฒนาใหม บ้านหนองคอนชัย หมู 10 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บ้านปอแดง หมู 1 ตําบล
นาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
หลวงชนบทสาย 2045 บ้านปอแดง หมู 1 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด - สะพานลําน้ํา
พาน บ้านโคกกลาง ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 84/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
เทศบาล 2 ชวงสุดถนนคอนกรีตเทศบาล 9 
หมู 13 ทม.บัวขาว - บ้านหนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
เทศบาล 2 ชวงสุดถนนคอนกรีตบ้านบัวขาว 
หมู 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
- บ้านหนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว (อบต
.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนา
หนองเป็ดกา หมู 8,9 เทศบาล
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบอ
ขยะเทศบาล
ตําบลนาตาล บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล - 
ข้างโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู 1 ตําบลนาตาล - 
เทศบาลตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 85/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบัว
ขาว-เขาวง (ซอยข้างบ้านเรือนไทย) 
หมู 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนาโก 
หมู 4 (องค์การบริหารสวนตําบล
นาโก) อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
กกมะคา หมู 6 ตําบลรองคํา - บ้านโคก
สําราญ ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านกระเดา หมู 6 ตําบลเหลากลาง - วัดป่า
วิสุทธิธรรมาราม  บ้านโนนเขวา ตําบลฆ้อง
ชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
กุดโดน หมู 1 ตําบลกุดโดน - บ้านกุดทาลือ 
ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
กุดทาลือ หมู 6 เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 
- บ้านเนินลาด หมู 9 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 86/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
กุดหว้า ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง 
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
กุดหว้า ตําบลกุดหว้า -
บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แก หมู 12 ตําบลธัญญา(เขตเทศบาล) - บ้าน
โปโล หมู 10,13 ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บ้าน
เดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําเชียงยืน ตําบลนิคม - ถนนลาดยางสาย 
227 บ้านป่ากล้วย ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 87/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําเชียงยืน หมู 3 
ตําบลนิคม - บ้านโนนศึกษา หมู 11 ตําบล
โนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําป่าหว้าน หมู 16 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวใน หมู 3 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําไผ หมู 14 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองบัว ตําบลขาม
เปีย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําไผ หมู 6 ผานบ้านโคกกลาง หมู 4 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
หมู 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 88/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คํามวงเหนือ หมู 10 ตําบลทุงคลอง (ทต.คํา
มวง) - บ้านเกาเดื่อ หมู 7 ตําบลทุงคลอง 
(อบต.ทุงคลอง) อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คําเม็ก หมู 7 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ -  บ้านนาบอน  หมู 1  ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคก ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้าน
หนองแห้ว ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคก หมู 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 
บ้านหนองแห้ว หมู 5 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกกลาง หมู 3 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บ้านปอแดง หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 89/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกกว้าง หมู 10 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกเจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ํา
ปลา หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกประสิทธิ์ หมู 12 ตําบลโคกสะอาด - 
บ้านเหลาแดง ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกยาว หมู 6 
ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกลาม หมู 1 ตําบลหัวหิน อําเภอห้วยเม็ก 
- สามแยกโนนภักดี บ้านโนนภักดี หมู 9 
ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 90/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกลาม หมู 3 - บ้านโคกกว้าง หมู 7 ตําบล
ไผ - บ้านขมิ้น หมู 1 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกศรี หมู 5 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกศรี หมู 5 ตําบลอุมเมา - เขตตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกศรี หมู 7 ตําบลอุมเมา - ตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกสําราญ หมู 2 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปีย เทศบาล
ตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกใหญ หมู 10 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอน
ขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 91/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
งิ้วงาม หมู 3 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้านดาน
เหนือ หมู 2 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แจนแลน หมู 3,8 ตําบลแจนแลน - บ้าน
หนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แจนแลน หมู 3,8 ตําบลแจนแลน - บ้าน
หนองหูลิง หมู 19 ตําบลบัวขาว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แจนแลน หมู 6 ตําบลแจนแลน - บ้านค้อ 
หมู 2 ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ชัยศรี ตําบลคําใหญ - บ้านเดชอุดม ตําบลพิ
มูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ชัยศรี หมู 3 ตําบลคําใหญ - บ้านพิมูล หมู 2 
ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 92/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ช้างอียอ หมู 5 ตําบลหลุบ -            ชุมชน
สงเปลือย ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ช้างอียอ หมู 5 ตําบลหลุบ - ชุมชนสงเปลือย 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ชาดใต้ หมู 4 
ตําบลนาคู - จากสามแยกวัดป่าอัมพะวัน - 
(ถนนหน้าที่วาการ
อําเภอนาคูเชื่อมบ้านหินลาด) หมู 2 ตําบล
บอแก้ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บ้านกุดครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เชียงเครือ หมู 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บ้านนาน้อย หมู 5 ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 93/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงน้อย ตําบลหนองอิเฒา - บ้านโคกสาย 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงน้อย หมู 13 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านเหลา
ค้อ หมู 4 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงน้อย หมู 4 ตําบลหนองอิเฒา - บ้านโคก
สาย หมู 6 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงน้อย หมู 5 ตําบลหนองอิเฒา -        บ้าน
คําไฮ หมู11 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงบัง หมู 15 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี 
หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 492,000.00 1.42 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 94/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงบัง หมู 15 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 494,000.00 0.81 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงบัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - รอยตอบ้านศรีสุข ตําบล
ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงมัน หมู 4 ตําบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง 
หมู 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงเมือง หมู 1 ตําบลเหลาอ้อย - ฝายสันมน
พระราชดําริ หนองเลิงเปลือย เขตตําบลรอง
คํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงสวาง หมู 6,17 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอ
เมือง - บ้านน้ําจั้น หมู 7 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 95/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดงอัคคะ ตําบลคลองขาม - บ้านโพนสิม 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนขา หมู 6 ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุด
ฆ้องชัย(ดงสวาง) หมู 8 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 1.84 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนขี  ตําบลอิตื้อ - บ้านสร้างหิน ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนขี ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนขี้เหล็ก หมู 12 ตําบลอุมเมา - บ้านหลุม
ข้าว หมู 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนมวง หมู 9 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอน
นาแก หมู 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 423,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 96/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนยาง หมู 6 ตําบลกมลาไสย -        บ้าน
เสมา หมู 7 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนลําดวน หมู 9 ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด - บ้านหนองปะโอ ตําบลกุดโดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนสวรรค์ หมู 4 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้าน
ธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนสวรรค์ หมู 7 บ้านบุงคล้า หมู 6 ตําบล
บัวขาว - บ้านอางแก้ว หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ดอนอุมรัว หมู 8
, บ้านดอนสวรรค์ หมู 7 ตําบลบัวขาว - บ้าน
อางแก้ว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 97/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ตาดดงเค็ง หมู 2 ตําบลนิคม - บ้านโนน
ศึกษา หมู 11 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ทากลาง หมู 8 ตําบลเจ้าทา - บ้านหนองตุ 
หมู 3 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ทาสะอาด ตําบลคําสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห 
ตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ทาสําราญ หมู 12 ตําบลกลางหมื่น อําเภอ
เมือง - บ้านแห ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู 
1 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 98/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
น้อยนาไรเดียว ตําบลคําสร้างเที่ยง - บ้าน
หนองกุงน้อย ตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
น้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า - บ้านหนองกุ
งเผือก ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นากุง หมู 8 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเวอ 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาโก หมู 4 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู 
13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาขวัญเมือง ตําบลนามน อําเภอนามน - 
เขตเทศบาลตําบลสงเปลือย ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 99/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาค้อ หมู 5 ตําบลกุดโดน - บ้านหนองรัง 
หมู 8 ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,000.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาดี หมู 9 ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู 
12 ตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาทัน หมู 1 ตําบลนาทัน - บ้านเกาดื่อ หมู 
6 ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาทัน หมู 1 ตําบลนาทัน - บ้านเกาเดื่อ หมู 
6 ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านคําปลาฝา ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 100/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นามะเขือ หมู 12 - บ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
ชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาเรียง หมู 12 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลขามเปีย อําเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาสมบูรณ์ หมู 12 ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
ตลาดแตงโมโคกดอนหัน เทศบาลตําบลโคก
ศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาสมบูรณ์ หมู 13 เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลนามน - แยกโนนต้นตาล บ้านดอน
สวรรค์ หมู 6 เขตเทศบาลตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
นาสีนวล หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง - บ้าน
หนองโน หมู 3 ตําบลหัวหิน อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 101/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เนินลาด หมู 9 ตําบลห้วยเม็ก - บ้านโนน
ศิลาอาสน์ หมู 9 ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนค้อ หมู 8 ตําบลธัญญา - บ้านโนนโพธิ์
ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนชัย หมู 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านไครนุน ตําบล
มะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนแดง หมู 2 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพนังกั้นน้ําชี 
กิโลเมตรที่ 6 บ้านทาตูม หมู 9 ตําบลทาตูม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนนาคํา หมู 5 
ตําบลภูแลนช้าง อําเภอนาคู - บ้านเหลา
ใหญ ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 102/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบลพิมูล - บ้านครอง
ทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนโพธิ์ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน - บ้าน
โนนค้อ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนยาง หมู 11 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วย
แดง (บ้านบุงเลิศ) ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนยาง หมู 11 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วย
แดง(บ้านโป่ง) - ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 493,000.00 1.01 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 103/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู 8 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนศาลา หมู 3 ตําบลภูแลนช้าง อําเภอนา
คู - บ้านเหลาใหญ ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้าน
หนองแสง 
หมู 5 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนศิลา หมู4 ตําบลหนองกุงศรี - บ้าน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสมควร หมู 12 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 104/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 , บ้านดอนสวรรค์ หมู 7 
อบต.บัวขาว - บ้านกุดหว้า หมู 1 ตําบลกุด
หว้า (ทต.กุดหว้า) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 , บ้านโนนสําราญ หมู 
14 , บ้านบุงคล้า หมู 6 ตําบลบัวขาว - บ้าน
อางแก้ว หมู 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 , บ้านบัวขาว ตําบลบัว
ขาว - บ้านหนองห้าง หมู 7 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10,บ้านดอนสวรรค์ หมู 
7,อบต.บัวขาว - บ้านกุดหว้า หมู 1 ตําบลกุด
หว้า (ทต.กุดหว้า)  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 105/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10,บ้านโนนสําราญ หมู 
14,บ้านบุงคล้า หมู 6 อบต.บัวขาว - บ้าน
อางแก้ว หมู 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 9 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพน
สูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสามัคคี ตําบลโนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง 
ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสูง หมู 5 ตําบลโนนสูง สํานักสงฆ์หนอง
จิก - บ้านดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสูง หมู 7 ตําบลโนนสูง - เข้าศูนย์เพาะ
ชํากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านแก หมู 4 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 106/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสูงใต้ หมู 8 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคํา
เหมือดแก้ว 
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสูงเหนือ หมู 7 ตําบลโนนสูง(สายเข้า
ศูนย์เพาะชํากล้าไม้) - บ้านแกเหนือ หมู 4 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
บอ หมู 13 ตําบลธัญญา - บ้านลาด หมู 7 , 
13  ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 492,000.00 1.02 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
บอ หมู 9 ตําบลธัญญา(เขตเทศบาล) - บ้าน
หนองตุ หมู 14 ตําบลธัญญา(เขต อบต.) 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 107/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
บัวขาว หมู 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้าน
บัวขาว หมู 12 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ฝายแตก หมู 3 ตําบลลําพาน - 
บ้านทาไคร้ หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
พรเจริญ หมู 8 ตําบลหนองช้าง - บ้านหนอง
กุงกลาง หมู 8 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
พิทักษ์ หมู 4 ตําบลห้วยเม็ก – 
บ้านกุดทาลือ หมู 6 เขต ทต.ทาลาดดงยาง  
อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 108/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
พิทักษ์ หมู 4 ตําบลห้วยเม็ก (ทต.ห้วยเม็ก) - 
บ้านกุดทาลือ หมู 12 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
พิทักษ์ หมู 4 ตําบลห้วยเม็ก เชื่อม บ้านกุด
ทาลือ หมู 6 เขตเทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โพนทอง หมู 2 ตําบลโพนทอง - บ้านหนอง
โพน หมู 1 ตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โพนสวรรค์ หมู 1 ตําบลนาจําปา - บ้านโนน
กกจิก หมู 6 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โพนสวาง หมู 11 ตําบลโนนสูง - บ้านสร้าง
หิน หมู 5 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
มวงนาดี หมู 5 ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสี
นวล ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 109/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านมหาไชยคุ้มใหม 
หมู 9 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู 2 
ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านมหาไชยคุ้มใหม ตําบลมหาไชย - 
บ้านกอก ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านมหาไชยคุ้มใหม หมู 9 ตําบลมหาไชย - 
บ้านแก้งกะอาม หมู 6 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เมย หมู 5 ตําบลดงลิง - บ้านทาเพลิง   หมู 
1 ตําบลเจ้าทา อําเภอกลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ยางคํา หมู 7 ตําบลอิตื้อ - บ้านโพนสิม หมู 
7 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 110/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
รมเย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด - บ้านดง
เมือง ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ลาด หมู 12 ตําบลหลักเมือง - บ้านบอ หมู 
2 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ลาด หมู 13 ตําบลหลักเมือง - บ้าน    
โนนมะคํา หมู 4 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ศรีเมือง ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท 
ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู 4 - บ้านคําแคน หมู 5 ตําบล
นิคม - บ้านวังมะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 111/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ศรีสําราญ หมู 9 
ตําบลเวอ - บ้านหนองกุงใหมพัฒนา หมู 9 
ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สร้างหิน หมู 5 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา ตําบลดอน
เงิน อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สวนผึ้ง หมู 8 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ห้วยแดง - 
ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 495,000.00 0.4 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย - บ้านขมิ้น ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สะอาด หมู 2 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้อง
ชัย - บ้านโนนสูง ตําบลหนองแปน อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 405,500.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 112/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สามขา หมู 3 ตําบลสามขา  - บ้านบอนเขียว 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สิงห์สะอาด หมู 6 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนปลาขาว หมู 8 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สุขสวัสดิ์ หมู 14 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บ้านนาดี หมู 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้าน
มวงเหนือ ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เสมา หมู 7 ตําบลหนองแปน - บ้านสงยาง 
หมู 3 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,500.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 113/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - 
บ้านหนองบัว ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองกาว หมู 5 ตําบลนาเชือก - บ้านหนอง
กุง หมู 2 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองกุง หมู 9 ตําบลเขาพระนอน - บ้านศรี
สําราญ หมู 9 ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองกุงกลาง ตําบลสําราญ - บ้านหนองช้าง 
ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 114/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองกุงเผือก หมู 4 ตําบลลําหนองแสน - 
บ้านหนองบัว หมู 8 ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุ
งศรี - บ้านยางเนียม ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 1.22 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแกนทราย ตําบลหนองช้าง - บ้าน
หนองแซง ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแข้ หมู 11 ตําบลจุมจัง เชื่อม บ้านเห
ลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองโน หมู 7 ตําบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล 
หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 115/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัว หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ้องชัย - บ้านนาเชือก ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัว หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ้องชัย - บ้านนาเชือก หมู 5 ตําบลหนองแป
น อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 494,500.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัว หมู 4 
ตําบลโพนทอง - บ้านกุดลาย ตําบลหนองกุง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัวแดง 
หมู 2 ตําบลหนองใหญ-บ้านสระแก้ว ตําบล
หนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ - บ้าน
สระแก้ว หมู 7 ทต.คําก้าว ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 116/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัวโดน หมู 12 (อบต.สมเด็จ) - เขต
เทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองบัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ - บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู 5 ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองผือ หมู 1 ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู 
4 ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองไผ หมู 2 ตําบลกุดโดน -           บ้าน
เนินลาด หมู 9 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองพอก หมู 2 ตําบลสะอาดไชยศรี - บ้าน
หนองแคน ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 117/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน - บ้าน
คํากั้ง หมู 10 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองมวง ตําบลเนินยาง - บ้านบะเอียด 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองมวง หมู 10 ตําบลลําคลอง - บ้าน
หนองทุม หมู 1 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองมวง หมู 10 ตําบลลําคลอง อําเภอ
เมือง - บ้านป่ากล้วย หมู 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองริวหนัง 
หมู 5 ตําบลลําหนองแสน - บ้านคําน้อยดอน
หมวย หมู 12 
ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 118/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแวงบอแก้ว หมู 8 ตําบลอิตื้อ - บ้าน
โนนสูง หมู 7 ตําบโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแวงมวง ตําบลกุดโดน - บ้านเนินลาด 
ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสระพัง หมู 3 ตําบลหนองห้าง - บ้าน
กุดหว้า หมู 1 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสองห้อง(คุ้มเหลาชาด) หมู 2 ตําบลลํา
คลอง อําเภอเมือง - บ้านนาเชือกใหม หมู 
11 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาดจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสอใต้ ตําบลลําปาว - บ้านนาโก ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 119/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสาหราย หมู 8 ตําบลเหนือ - ชุมชนดง
ปอ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสิมใหม ตําบลสําราญ - บ้านโพนทอง 
ตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแสง 
(สายหน้าโรงเรียน) หมู 7 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด 
- บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลหัวหิน อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแสง หมู 7 ตําบลเขาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู 6 ตําบล
หัวหิน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองแสงจันทร์ หมู 6 ตําบลบึงวิชัย - ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 227 (เส้นโคกกลาง) 
เขตติดตอ ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 120/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองหัวช้าง 
หมู 3 ตําบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู 2 
ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองหัวช้าง หมู 6 ตําบลหัวนาคํา - บ้าน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองหัวแฮด 
หมู 7 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้าน
หนองโน หมู 6 ตําบลชมสะอาด อําเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองหัวแฮด หมู 7 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้าน
หนองโน หมู 6 ตําบลชมสะอาด อําเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 121/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองห้าง 
หมู 2 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู 3 
ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองห้าง หมู 1,2 ตําบลหนองห้าง เชื่อม 
บ้านวังมน หมู 5 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองห้าง หมู 4 ตําบลโนนนาจาน อําเภอ
นาคู - บ้านโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุ้มใหม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองหูลิง หมู 3 (ทม.บัวขาว) - บ้านดงมัน 
หมู 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 0.81 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองอิเฒา หมู 9 ตําบลหนองอิเฒา -  บ้าน
หนองลุมพุก หมู 8 ตําบลหัวงัว อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 122/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หลักดาน หมู 11 ตําบลหนองอิเฒา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านลิ้นฟ้า หมู 
6 ตําบลกุดไส้จอ          อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  

0.00 0.00 494,500.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หลุบ หมู 6 ตําบลหลุบ - บ้านดอนมวง 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หลุบ หมู 7 ตําบลหลุบ - บ้านกกกอก หมู 
11 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ห้วยเตย หมู 7 
ตําบลสหัสขันธ์ (คุ้มหัวภู) - ถนนทางหลวง
รอบภูกุ้มข้าว 
บ้านขวัญเมือง ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ห้วยมวง หมู 6 ตําบลคําใหญ - บ้านกุดทา
ลือ เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 0.81 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 123/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ห้วยมวง หมู 6 ตําบลคําใหญ - บ้านกุดทา
ลือ เทศบาลตําบลทาลาดยางดง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู 
13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก เชื่อม บ้านแจนแลน 
หมู 13 ตําบลแจนแลน อําภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หัวขวา หมู 8 ตําบลหลักเมือง - บ้านฟาก
ปาว หมู 14 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หัวนาคํา หมู 11 ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
- บ้านหนองหูลิง หมู 3 ตําบลบัวขาว (ทต.บัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หัวนาคําน้อย หมู 13 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาสีนวล 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หัวโนนเปลือย ตําบลเหลากลาง - บ้านทา
เยี่ยม ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หัวหนอง ตําบลเหลากลาง อําเภอฆ้องชัย - 
โนนสาวเอ้ บ้านนาบึง หมู 8 ตําบลหนองแป
น อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล – บ้านพิมูล 
ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
– ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแกน

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล - บ้านพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลน้ําอ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 125/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล 
หมู 6 ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก - หนองผํา 
บ้านนามูล หมู 3 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล หมู 5 ตําบลพิมูล อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ําอ้อม หมู 1 
ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล หมู 6 ตําบลพิมูล - บ้านครอง
ทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล หมู 6 ตําบลพิมูล เชื่อม บ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หาดทรายมูล หมู 6 ตําบลพิมูล
เชื่อม บ้านครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทราย
ทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 126/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หินลาด หมู 2 ตําบลบอแก้ว - บ้านชาด หมู 
5 ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เหล็ก หมู 10 ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส 
(กาฬสินธุ์-สมเด็จ) เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เหลาใหญ หมู 8 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - บ้านโนนนาคํา หมู 13 ตําบลภู
แลนช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เหลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงาม - 
สะพานห้วยจุมจัง - บ้านโคกประสิทธิ์ หมู 
10 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โหมน หมู 2 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านสะอาดสม
ศรี หมู 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 127/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านอรามมงคล หมู 9 ตําบลยางตลาด - 
บ้านดอนกลอย หมู 6 ตําบลหนองอิเฒา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เอราวัณ หมู 11 ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี - บ้านทรายทอง หมู 5 ตําบล
ทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพร
สมบูรณ์ หมู 9 เทศบาลตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารสวน
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพันธ์
ราษฎร์บํารุง ถนนซอย 2 บ้านบัวขาว หมู 9 
(ทม.บัวขาว) - บ้านโนนสําราญ หมู 14 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภาย
ในโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตําบลเนิน
ยาง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 128/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเริ่ม
จากถนนสายคําใหญ - เชียงยืน บ้านโคกป่า
กุง หมู 10 เทศบาลตําบลคําใหญ - บ้านโพธิ์
ทอง หมู 9 องค์การบริหารสวนตําบลคําใหญ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองชลประทาน คลอง 2L RMC ตําบลอุม
เมา - เขตเทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดป่า
อนุสรณ์ ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู 5 
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลา
แดง บ้านบัวขาว หมู 15 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู 8
 (องค์การบริหารสวนตําบล
แจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
สะพานหนองฮาง บ้านโนนสําราญ หมู 1 
ตําบลเหนือ - บ้านดงน้อย หมู 13 ตําบลห้วย
โพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 129/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสาม
แยกศาลาแดง บ้านหนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้าน
แจนแลนหมู 8 ตําบลแจนแลน
(องค์การบริหารสวนตําบลแจนแลน) อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสาม
แยกศาลาแดง บ้านหนองหูลิง หมู 16 ตําบล
บัวขาว - บ้านแจนแลน หมู 8 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนอง
โสน บ้านสมสนุก หมู 8 (สายดงทรัพย์
รีสอร์ท) ตําบลกุดสิมคุ้มใหม - บ้านหนองยา
โยน หมู 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียน บ้านห้วยแดง หมู 10 ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียนสองห้อง บ้านสองห้อง ตําบลรองคํา 
- ทางหลวงชนบท บ้านดานใต้ ตําบลเหลา
อ้อย อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 130/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายห้วยขี้
นาค บ้านนาเรียง หมู 10 ตําบลสามัคคี - 
บ้านกระยอม ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ
นแลน หมู 1,3 ตําบลแจนแลน - บ้านหวาย 
หมู 5 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงคล้า 
หมู 5 (องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) ไป
เชื่อมหมูที่ 9 (นอกเขตเทศบาลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสม
สะอาด หมู 2 ตําบลสมสะอาด – 
บ้านโคกกลาง หมู 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียว 
หมู 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 131/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน
ดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอ
สะพาน สาย กส.1009 บ้านหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 2,050,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2042 บ้านหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - 
บ้านห้วยเตย อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2047 บ้านโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวนป่ายอย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2079 บ้านสองห้อง -
บ้านดานใต้ อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3047 บ้านสมสะอาด - 
บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 132/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3067 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3073 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคํากุง อําเภอ
สมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 2,010,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3121 บ้านหนองริวหนัง – 
บ้านหนองไผ อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3141 บ้านหนองตอกแป้น
อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.5119 บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - 
บ้านจอมศรี อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0001 บ้านแกงนาขาม อําเภอเมือง - บ้าน
โพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,689,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0006 บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนน
ขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 133/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0009 บ้านดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0010 บ้านนาเรียง อําเภอรองคํา - บ้าน
นามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0016 บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0019 บ้านเหลาแดง -
บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0025 
บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,109,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,692,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 134/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0027  บ้านดอนยานาง
อําเภอยางตลาด -บ้านดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,998,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย -
บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0030 บ้านหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0032 บ้านใหมชัยมงคล
อําเภอคํามวง - บ้านโคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,557,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บ้านยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0034 บ้านนาคําน้อย - รอบพื้นที่ทํากิน 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 135/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนากุง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0039 บ้านหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
- บ้านกุดทาลือ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0042 บ้านนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0043 บ้านมวง 
อําเภอดอนจาน - บ้านแกงนาขาม อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0047 บ้านหนองกุงศรี -
บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0047 บ้านหนองริวหนัง -
บ้านหนองไผ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0049 บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - 
บ้านสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0051 บ้านโนนนคร อําเภอเมือง - บ้าน
โคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 743,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0053 บ้านห้วยเม็ก -
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0057 บ้านคําบง - บ้านสงเปลือย อําเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0058 บ้านหนองบัว - 
บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0060 บ้านคําอีหงษ์ -
บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0061 เทศบาลรองคํา -
บ้านโนนสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0062 บ้านนากุดสิม - บ้านจอมศรี อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,597,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0063 บ้านโนนศิลา -
บ้านหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพด. 
บ้านกุดจิก หมู 1 ตําบลกุดจิก อําเภอทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านนาทัน 
ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
เทศบาลตําบลกุดสิม บ้านแสนสุข หมู 14 
ตําบลคุ้มเกา(ทต.กุดสิม) - บ้านโคกมะลิ หมู 
2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคํางู
เหลือม บ้านนาโก หมู 4 ตําบลนาโก - บ้าน
บัวขาว หมู 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม
กาญจนา หมู 16 บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้ม
เกา - บ้านโพนนาดี หมู 4 ตําบลหนองผือ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 1.01 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกอุ้ม
ฟ้า บ้านหนองยาโยน หมู 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโครง
กระดูก บ้านโพนสวาง หมู 6 ตําบลกุดสิมคุ้ม
ใหม อําเภอเขาวง - บ้านภูแลนช้าง หมู 1 
ตําบลภูแลนช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
ข้างโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ตําบลห้วยเม็ก 
- ถนนลาดยางไปบ้านกุดทาลือ (เทศบาลทา
ลาดดงยาง) อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่
วาการอําเภอรองคํา บ้านศรีเมือง
หมู 13 ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท บ้าน
โนนสามัคคี หมู 1 ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
ระหวาง บ้านโพธิ์แสง หมู 7 ตําบลภูแลนช้าง 
อําเภอนาคู - บ้านไค้นุน ตําบลไค้นุน อําเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตําบล
ลําคลองกับตําบลลําปาว
สายข้างคลอง1R LMC ฝั่งตะวันออก บ้าน
ปลาเค้าน้อย หมู 6 ตําบลลําคลอง -
ถนนสายปากทางเขื่อนลําปาว บ้านป่ากล้วย 
หมู 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
โนนขา บ้านสายนาคํา หมู 9 ตําบลนาคู (ทต
.นาคู) - บ้านบอแก้ว หมู 1 ตําบลบอแก้ว 
(อบต.บอแก้ว) อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทากก
กอก หน้าวิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
- บ้านทาคันโท 
หมู 9 ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เทศบาล 2 บ้านบัวขาว หมู 13 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้าน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตับ
เตา หมู 1 เทศบาลตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านดอนอุมรัว หมู 8 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแส
บง หมู 6 บ้านห้วยแดง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ - ตําบลหนองห้าง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
กกตาล หมู 4 (อบต.บัวขาว) - บ้านหนองหู
ลิง หมู 3 (ทม.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านกลางหมื่น หมู 1 ตําบลกลางหมื่น 
อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลมวงนา อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านกลางหมื่น หมู 1 ตําบลกลางหมื่น 
อําเภอเมือง - บ้านนาใหญ หมู 4 ตําบลมวง
นา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 471,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
กุดฝั่งแดง หมู 6 ตําบลเหลาใหญ - บ้าน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เกาน้อย หมู 3 ตําบลเจ้าทา อําเภอกมลา
ไสย - บ้านเมย หมู 5 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
แก หมู 2 ตําบลอิตื้อ (สายหนองบอ) - บ้าน
สา หมู 14 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
แกเหนือ หมู 4 ตําบลอิตื้อ 
(สายคําแคน)  อําเภอยางตลาด - บ้านหนอง
กุงไทย ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ข้าวหลาม หมู 2, 16 องค์การบริหารสวน
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้านดง
สวาง หมู 5 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคําพอก ตําบลโนน
ยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บ้าน
เดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคํา
บอน หมู 5 ตําบลยางอุ้ม - บ้านไทยเจริญ 
หมู 9 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคํา
พิมูล หมู 3 ตําบลทุงคลอง
(เขต อบต.ทุงคลอง) - บ้านสันเมือง หมู 8 
ตําบลทุงคลอง (เขต ทต.คํามวง)
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคํา
มวง(เทศบาลตําบลคํามวง) ตําบลทุงคลอง - 
บ้านเกาเดื่อ(อบต.ทุงคลอง) ตําบลทุงคลอง 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคํา
เม็ก หมู 7 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - 
บ้านโคก หมู 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคํา
ไฮ ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกกว้าง หมู 10 ตําบลมหาไชย -
 บ้านแก้งกะอาม หมู 6 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกกองเหนือ หมู 10 ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์ - บ้านหนองซองแมว หมู 9 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกคาย หมู 3 สายหนองนกเขียน 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านยางคํา หมู 7  ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกเครือ หมู 1 ตําบลโคกเครือ ถึง บ้าน
หนองหอไตร หมู 2 ตําบลลําหนองแสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกนางาม หมู 10 ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกลาม ตําบลไผ - บ้านขมิ้น ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกศรี หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อมตอ
ถนนสายบ้านทางาม ตําบลอุมเมา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกสําราญ หมู 2 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปีย ตําบล
ขามเปีย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกใหญ หมู 6 ตําบลขมิ้น -
บ้านห้วยแสง หมู 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ
นแลน หมู 6 ตําบลแจนแลน - บ้านค้อ หมู 2 
ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ชาดพัฒนา หมู 14 ตําบลนาคู - บ้านหนอง
ขามป้อม หมู 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บ้านกุดครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ไชยวาร หมู 11 ตําบลหนองบัว - บ้านคํา
ขาม หมู 13 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ไชยวาร หมู 11 ตําบลหนองบัว -
บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ไชยวาร หมู 9 ตําบลหนองบัว - บ้านนาบง 
ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
บัง หมู 12 ข้างหนองซําแฮด
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
บัง หมู 12 สายข้างหนองซําแฮด 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
บัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านศรี
สุข ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
บังเกา หมู 11 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บ้านหัวขวา หมู 8,12 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
เมือง หมู 1 ตําบลเหลาอ้อย -
บ้านรองคํา หมู 9 ตําบลรองคํา อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
สวาง หมู 6,17 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนกลาง หมู 8 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า 
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนปอแดง หมู 12 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้าน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 1.22 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนสวรรค์ หมู 7 บ้านดอนอุมรัว
หมู 8 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า ตําบลกุด
หว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดานใต้ หมู 6 ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอนสามัคคี หมู 10 
ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 149/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทา
งาม หมู 6 ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวัง
สามหมอ จังหวัดอุดรธานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทา
แห - บ้านโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุง
มน หมู 8 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง - บ้านบัวสามัคคี หมู 12 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุง
สวาง หมู 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - 
บ้านดอนยานาง หมู 6 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ไทรทอง หมู 11 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ - ถนนหมายเลข 227 บ้านโนนน้ํา
เกลี้ยง หมู 9 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 150/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
โก หมู 4 ตําบลนาโก - 
บ้านแจนแลน หมู 3 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
โก หมู 7 ตําบลนาโก -
บ้านหนองกะตัน หมู 5 ตําบลหนองห้าง  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
งาม หมู 4 ตําบลโคกเครือ ถึงบ้านศรีสวาง 
หมู 12 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
งาม หมู 6 ตําบลโนนสูง              อําเภอ
ยางตลาด - บ้านคําปะโอ หมู 9 ตําบลกุด
โดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
ตาล หมู 5 ตําบลนาทัน - บ้านเกาเดื่อ หมู 6 
ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 151/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
ใต้ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - บ้าน
หนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนค้อ หมู 8 ตําบลธัญญา - บ้านโนนโพธิ์
ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนแดง หมู 1 ตําบลลําชี - ทางหลวงหมาย
เลข กส.2367 บ้านกุดฆ้องชัย ตําบลฆ้องชัย
พัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนตูม หมู 4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด - บ้านหนองบัว หมู 3 ตําบลโคก
สะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบลพิมูล - บ้านครอง
ทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 152/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนศิลา หมู 4 ตําบลหนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู 2
 ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสงา หมู 3 ตําบลหนองกุง - บ้านทาไคร้ 
หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10, บ้านโนนสําราญ หมู 14, 
บ้านบุงคล้า หมู 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอาง
แก้ว หมู 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสวาง หมู 12 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสามัคคี หมู 1 ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา - อบต.โพนงาม บ้านโพนงาม 
หมู 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 153/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสามัคคี หมู 4 ตําบลโนนบุรี - บ้านคํา
เชียงยืน หมู 3 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสามัคคี หมู 4 ตําบลโนนบุรี - บ้านตาด
ดงเค็ง หมู 2 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุง
คล้า หมู 6,บ้านดอนสวรรค์ หมู 7 ตําบลบัว
ขาว - บ้านกุดหว้า หมู 1 ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โพนงาม หมู 10 ตําบลโพนงาม - บ้าน
ราษฎร์สําราญ หมู 8 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โพนสิม หมู 17 สายโคกหนองโพ ตําบลหัว
นาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โพนสิม หมู 7 ตําบลหัวนาคํา -
บ้านดงอัคคะ ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภู
เงิน หมู 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุน 
ตําบลไค้นุน อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เมย หมู 5 ตําบลดงลิง - บ้านทาเพลิง หมู 1 
ตําบลเจ้าทา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เมืองภู หมู 9 ตําบลภูแลนช้าง - บ้านหนอง
ห้าง ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ลาดสระบัว หมู 3 บ้านหัวงัว 
ตําบลหัวงัว - บ้านทางาม หมู 9 ตําบลอุม
เมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรี
บุญเรือง หมู 5 ตําบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร 
หมู 6 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรี
บูรพา ตําบลนาจารย์ - บ้านหนองหัวช้าง 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสง
เปลือย เขตเทศบาลตําบล
สงเปลือย เชื่อมบ้านหนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สมสะอาด หมู 2 ตําบลสมสะอาด - บ้าน
โคกกลาง หมู 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย - บ้านขมิ้น หมู 5 ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะ
อาดนาทม หมู 1 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง 
- บ้านนาเชือกใหม ตําบลนาเชือก อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สะอาดสมศรี หมู 2 ตําบลภูปอ เชื่อมบ้าน
โคกลาม หมู 3 ตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สันเมือง(เทศบาลตําบลคํามวง) ตําบลทุง
คลอง - บ้านคําพิมูล(อบต.ทุงคลอง) ตําบล
ทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสา
สุข ข้างวัดป่า ตําบลคลองขาม – 
บ้านโพนสิม ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูง
เนิน หมู 3, 5 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 
สะพานข้ามลําห้วยปอ บ้านหนองแห้ว หมู 5 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด - ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เสียว หมู 6 ตําบลหัวงัว – บ้านหนองอีเฒา 
ตําบลหนองอีเฒา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
แสนสุข หมู 7 ตําบลกุดจิก
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพาน
บ้านโคกกลาง หมู 3 
ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนอง
หอไตร ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 158/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองคอนเตรียม หมู 3 
ตําบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองคู หมู 5 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย - บ้านเสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองจาน หมู 1 ตําบลโนนสูงอําเภอยาง
ตลาด - บ้านคํามะโฮ หมู 7 ตําบลคําเหมือด
แก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองทุม หมู 1 ตําบลบึงวิชัย - บ้านหนอง
มวง หมู 10 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองบัว หมู 1 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบ
เปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ - บ้านหนอง
บัวโดน หมู 1 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 159/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองบัว หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู 4 ตําบลหนอง
ตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ - บ้าน
สะอาดนาดื เขตตําบลหนองกุงศรี อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองบัวนาดี หมู 7 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - 
บ้านหนองเม็ก หมู 4 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองป่าอ้อย หมู 1 ตําบลลําห้วยหลัว - 
บ้านหนองแสงน้อย หมู 4 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองฝาย หมู 5 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์
สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 160/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองยางคํา หมู 7 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง - บ้านมวงกุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสม
แด็จ - บ้านนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 824,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงใต้ หมู 3 ตําบลขมิ้น - บ้านหนอง
แวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงบอแก้ว หมู 8 
ตําบลอิตื้อ - บ้านโนนสูง หมู 7 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองห้าง ตําบลหนองห้าง - บ้านบัวขาว 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 161/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว - บ้านแจ
นแลน หมู 8 ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองอิเฒา หมู 9 ตําบลหนองอิเฒา
–  บ้านหนองลุมพุก หมู 7  ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หลุบเปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ - บ้าน
หนองบัว หมู 1 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ห้วยตูม หมู 6 ตําบลกลางหมื่น - 
โรงแป้งเนชั่นแนล ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ห้วยเตย หมู 4 ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด
– บ้านโนนสมบูรณ์ หมู 6 ตําบลหัวหิน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 162/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ห้วยเม็ก หมู 1 ตําบลห้วยเม็ก - บอขยะ
ตลอดแนว - บ้านหัวดง หมู 8 เขต ทต.ทา
ลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ห้วยสีทน หมู 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนอง
โพน หมู 1 ตําบล ไผ อําเภอเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก - 
บ้านแจนแลน หมู 3 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวนาคํา หมู 1 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลดอนเงิน 
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวนาคําเหนือ หมู 18 จากทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2025 ตําบลหัวนาคํา - ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 163/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวโนนเปลือย หมู 5 ตําบลเหลากลาง - บ้าน
ทาเยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวหนอง หมู 7 ตําบลเหลากลาง อําเภอฆ้อง
ชัย - โนนสาวเอ้ บ้านนาบึง หมู 8 ตําบล
หนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หาดทรายมูล - บ้านพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลน้ําอ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หินลาด หมู 2 ตําบลบอแก้ว - บ้านชาด หมู 
5 ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หินลาด หมูที่ 2 ตําบลบอแก้ว - บ้านชาด 
หมู 5 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 164/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เหลาสีแก้ว หมู 13 ตําบลไค้นุน - บ้านโนน
สวรรค์ หมู 16 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เหลาอ้อย หมู 9 ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรอง
คํา - บ้านโนนเมือง หมู 8 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบกน้ํา
เหม็น บ้านน้อยนาเจริญ หมู 6  ตําบลคุ้มเกา 
- บ้านทุงกระเดา ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ จากบ้านโจด 
หมู 10 ตําบลเจ้าทา เชื่อมไป ประตูเปิด-ปิด
ระบายน้ําวัดป่าบ้านดงลิง 
ถึง ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า
นาโก หมู 1 ตําบลนาโก - 
บ้านหนองห้าง หมู 6 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 165/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้น
หลังโรงเรียนสองห้อง บ้านสองห้อง 
หมู 5 ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท บ้าน
ดานใต้ ตําบลเหลาอ้อย 
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
กกโพธิ์ บ้านดอนเจ้าปู่ หมู 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ทุงหลวง บ้านโนนศิวิไล หมู 11 ตําบลกุดสิ
มคุ้มใหม -เทศบาลตําบลกุดสิม (ตําบลกุดสิ
มคุ้มเกา) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 
อบต.บัวขาว บ้านโนนสําราญ หมู 14 ตําบล
บัวขาว - บ้านอางแก้ว หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
เตียมต้นตาล หมู 5 บ้านโนนสําราญ 
ตําบลกุดสิมคุ้มใหม อําเภอเขาวง - บ้านชาด 
หมู 8 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 166/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าแยก 
(กส.4036) บ้านพรมลี ตําบลหนองบัว 
– บ้านนาบง หมู 3 – บ้านทับปลา หมู 7 
ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม หมู 9 ตําบลมหา
ไชย - บ้านกอก
หมู 11 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแสงน้อย หมู 4 ตําบลผาเสวย 
- 
บ้านหนองป่าอ้อย หมู 1 ตําบลลําห้วยหลัว 
อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝายแตก 
หมู 3 ตําบลลําพาน - บ้านทาไคร้ หมู 7 
ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 167/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน
สาย  2116  บ้านบอ  หมู 9  ตําบลธัญญา – 
ถนนลาดยาง  บ้านดงลิง  หมู 11  ตําบลเจ้า
ทา  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก หมู
ที่ 3 ตําบลอิตื้อ - บ้านโพนสิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้
งาม 
หมู 3 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - มอกระแต ถนน 
227 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ
นแลน หมู 6 ตําบลแจนแลน - บ้านหนองหู
ลิง หมู 16 ตําบลบัวขาวอําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
มะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคํา
เชียงวัน หมู 12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 168/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
สามัคคี หมู 4
ตําบลโนนบุรี - บ้านคําเชียงยืน หมู 3 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง
ใหม หมู 9 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคํา
เหมือดแก้ว  
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบอ หมู 
9 ตําบลธัญญา (เขตเทศบาลตําบลธัญญา) - 
บ้านหนองตุ  หมู 3  ตําบลธัญญา (เขตองค์
การบริหารสวนตําบลธัญญา) อําเภอกมลา
ไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ห้าง หมู2  ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน 
หมู3 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส
.3071 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 169/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้าน
โคกน้อย หมู 7 ตําบลโพน (เขต อบต.โพน) 
เชื่อม บ้านโพน หมู 4 ตําบลโพน (เขต
เทศบาลตําบลโพน) อําเภอคํามวง  

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกส
.3057 บ้านชัยศรี - บ้านครองทรัพย์ อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง 
ธกส. 
ตําบลห้วยเม็ก - ถนนลาดยางไปบ้านเนิน
ลาด 
(เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง) อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียน
ห้วยเม็กวิทยาคม ตําบลห้วยเม็ก - ถนนลาด
ยางไป
บ้านกุดทาลือ เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 
อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 170/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างอนามัย
บ้านดงบัง  หมู 12 ตําบลหัวนาคํา - บ้านยาง
คํา 
หมู 7,12 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บ้านโคกกลาง หมู 3 ตําบลหลุบ 
– บ้านดอนมวงงาม  ตําบลอุมเมา อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 0 % 496,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บ้านหนองสาหราย หมู 8 ตําบลเหนือ – 
ชุมชนดงปอ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม
ระหวางบ้านโคกศรี หมู 4 - ดานเหนือ 
ตําบลโพนงาม เชื่อม บ้านหนองไผ หมู 9 
ตําบลโคกสมบูรณ์  อําเภอกมลาไสย  
จังหวัด กาฬสินธุ์   

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 171/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนป่า
กล้วย 
บ้านโพนวิมาน หมู 7 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม 
อําเภอเขาวง -
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบัวขาว 
- เขาวง 
ซอย 26 หมู 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านบัวขาว 
หมู 12 (องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) 
อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกก
มะคา หมู 6 ตําบลรองคํา – บ้านโคกสําราญ 
ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ฆ้องชัย ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านโนนแดง 
หมู 1 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 172/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
โดน หมู 1 เชื่อมระหวางตําบลกุดโดน - 
เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง  ตําบลทาลาด
ดงยาง  อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ทาลือ 
หมู 6 เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง - บ้านกุด
โดน หมู 1 
ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ทาลือ หมู 12 ตําบลห้วยเม็ก - บ้านพิทักษ์ 
หมู 4 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ทาลือ หมู 12 ตําบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยมวง 
ตําบลคําใหญ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ทาลือ หมู 6 ตําบลห้วยเม็ก - บ้านกุดโดน 
หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 436,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 173/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
ทาลือ หมู 6 ตําบลห้วยเม็ก เทศบาลตําบล
ทาลาดดงยาง - บ้านพระธาตุหมู 15 (ข้าง
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม) ตําบลห้วยเม็ก

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุด
อ้อ หมู 4 ตําบลลําพาน-บ้านทาไคร้ หมู 7 
ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก 
หมู 12 ตําบลธัญญา -
บ้านโปโล หมู 10 , 13  ตําบลกมลาไสย  
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ขมิ้น หมู 7 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ - 
บ้านคํามวง ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ขวัญเมือง ตําบลนามน ทางไป บ้านดงสวาง 
- เขตเทศบาลตําบลสงเปลือย ตําบลสง
เปลือย อําเภอนามน

0.00 295,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บ้าน
หาดทรายมูล ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 174/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
คลองคู  ตําบลนาดี – บ้านทางาม  เทศบาล
ตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคํา
ถาวร - บ้านสระแก้ว ตําบลคําใหญ อําเภอ
ห้วยเม็ก - เทศบาลตําบลคําก้าว อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคํา
น้อย  ตําบลหนองใหญ  อําเภอหนองกุงศรี  
–   บ้านทรายทอง ตําบลทรายทอง อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

494,000.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคํา
ไผ 
หมู 14 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
ตําบลขามเปีย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคํา
เม็ก หมู 7
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านโคก 
หมู 6  
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 175/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคํา
ใหญ - เชียงยืน บ้านคําเจริญ หมู 12 
เทศบาลตําบลคําใหญ - องค์การบริหารสวน
ตําบลคําใหญ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกกลาง หมู 9 ตําบลกุดจิก อําเภอทาคัน
โท  จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านทาแร 
ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

0.00 494,000.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกคาย 
หมู 3 ตําบลหัวนาคํา - บ้านยางคํา หมู 7,12
 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกคาย 
หมู 3 ตําบลหัวนาคํา - บ้านสร้างมิ่ง หมู 2 
ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกเครือ หมู 3 เทศบาลตําบลอุมเมา – 
บ้านคลองคู หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 176/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกยาว หมู 6 หนองแมเก้ง  ตําบลโนนนา
จาน - บ้านนาสีนวล หมู 3 ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกศรี  หมู 4  เทศบาลตําบลโคกศรี  เชื่อม  
สายบ้านทางาม  ตําบลอุมเมา  อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกสาย 
หมู 6 ตําบลหนองตอกแป้น - บ้านดงน้อย 
หมู 5 
ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ชัยศรี หมู 3 ตําบลคําใหญ – บ้านพิมูล หมู 
7 ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เชียงเครือ หมู 3 ตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู 5 ตําบลมวง
นา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 177/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
น้อย หมู 4 ตําบลหนองอิเฒา เชื่อมบ้านโคก
สาย ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
บัง หมู 15 ตําบลหัวนาคํา (โคกหนองอีจอย) 
– บ้านดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
บัง หมู 15 สายบ้านฮ้าง 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู 5 ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
บัง หมู 15 สายบ้านฮ้าง ตําบลหัวนาคํา 
– บ้านดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนขี (หนองมะเขือ)
หมู 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบล
หัวนาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 178/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนปอแดง หมู 12 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้าน
ดอนนาแก หมู 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนยาง  หมู 6  ตําบลกมลาไสย – บ้าน
เสมา  หมู7  เทศบาลตําบลหนองแปน  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนยาง หมู 6 ตําบลกมลาไสย - บ้านเสมา 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย

0.00 491,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนลําดวน หมู 9 ตําบลอิตื้อ -
บ้านโนนสูงเหนือ หมู 7 ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดานใต้ หมู 4
ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรองคํา - บ้านโนน
เมือง หมู 8 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 179/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทรายงาม หมู 2 ตําบลทรายทอง คุ้มหนอง
บัวบาน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านนามูล ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทรายงาม หมู 2 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนามูล ตําบลดู
นสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทรายทอง หมู 5 ตําบลทรายทอง อําเภอ
ห้วยเม็ก - บ้านเอราวัณ ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทา
ใหม  หมู 6  ตําบลเจ้าทา–บ้านเมย  หมู 5 
ตําบลดงลิง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

406,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุง
คลอง หมู 1 ตําบลทุงคลอง 
– บ้านเกาเดื่อ หมู 6 ตําบลทุงคลอง - บ้าน
โพนแพง หมู 5 ตําบลดินจี่  อําเภอคํามวง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 180/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุง
สวาง หมู 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
(ทางเข้าหมูบ้านนานาชาติ) - ตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู 
1,4 ตําบลโคกสมบูรณ์  อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
น้อยนางนวล หมู 1 ตําบลบึงนาเรียง – บ้าน
กุดโดน หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นากระเดา 
หมู 5 ตําบลสายนาวัง - เทศบาลตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
กุดสิม - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 181/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
บง ตําบลหนองสรวง - บ้านหนองบัวชุม หมู 
2 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
บึง  หมู 9  ตําบลหนองแปน – พระธาตุโนน
สาวเอ้   -    ตําบลเหลากลาง  อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
มะเขือ 
หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
มูล ตําบลหนองใหญ – บ้านหนองกบ ตําบล
โคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
ยอ หมู 2 ตําบลโนนนาจาน - บ้านภูแลนช้าง 
หมู 2 ตําบลภูแลนช้าง อําเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 182/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา
เหนือ หมู 6 บริเวณวัดป่า โคกหนองกุง 
ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน

0.00 283,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เนินลาด หมู 9 ตําบลห้วยเม็ก - บ้านหนอง
ไผ หมู 2 ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนตูม หมู 4 ตําบลลําคลอง – 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู 11 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนโพธิ์ศรี  หมู 6 หมู 7  ตําบลหนองแปน 
– บ้านโนนค้อ  หมู 8  หมู 3  ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนมวง ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา หมู 1,14 ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบลนาบอน - บ้าน
หนองมวง หมู 9 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 183/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนศิลา ตําบลหนองกุงศรี -  บ้านหนองบัว
แดง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนศิลา ตําบลหนองกุงศรี – บ้านหนองแสง 
หมู 8, 12 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสําราญ 
หมู 1 ตําบลเหนือ - บ้านดงน้อย หมู 3 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสูงใหม หมู 9 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด – บ้านคําเหมือดแก้ว หมู 2
 ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึง
วิชัย 
หมู 4 ตําบลบึงวิชัย - ตําบลลําคลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 184/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่า
ยาง หมู 5 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตําบลชื่น
ชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่า
ยาง หมู 5 เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนอง
หว้า ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โพนสวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 446,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โพนสิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา - บ้านแก หมู 3 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภู
เงิน หมู 8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอน
จาน - ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 185/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
มวงเหนือ ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนหมายเลข 227 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมอ
ดินแดง 
หมู 8 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน 
ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ยางคํา หมู 7 ตําบลอิตื้อ - บ้านโพนสิม หมู 
7,14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวัง
มน  ตําบลกุดหว้า เชื่อม บ้านหนองห้าง  
ตําบลหนองห้าง  อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรี
สมบูรณ์ 
หมู 4 - บ้านคําแคน หมู 5 ตําบลนิคม - บ้าน
วังมะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 186/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
สะอาด หมู 2 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้อง
ชัย - บ้านโนนสูง ตําบลหนองแปน  อําเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
สะอาดสมศรี 
หมู 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง - บ้านโหมน 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 0.2 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
สามขา หมู 3 ตําบลสามขา - บ้านบอนเขียว 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสูง
เนิน หมู 10 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง 
เชื่อมกับ บ้านมวงเหนือ หมู 9 ตําบลโนน
ศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสูง
เนิน หมู 3,5 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 
สะพานลําห้วยปอ บ้านหนองแห้ว หมู 5 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 187/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เสมา  หมู 7  ตําบลหนองแปน – บ้านสงยาง 
 หมู 3  ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เสมา หมู 7 ตําบลหนองแปน - บ้านสงยาง 
ตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิว
จราจร

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
แสงจันทร์ หมู 4 ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอห้วยเม็ก – บ้านคําไฮ ตําบลหนองกุ
งศรี (เทศบาลตําบลคําก้าว) 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองโจด 
หมู 7 ตําบลหัวงัว - ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 188/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองโจด 
หมู 7 ตําบลหัวงัว ถึง บ้านหนองอิเฒา ตําบล
หนองอิเฒา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองเตา หมู 3 ตําบลโพนงาม - บ้านหนอง
ไผ หมู 9 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลา
ไสย

0.00 491,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองบัว 
หมู 1 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู 
1 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองไผ ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้านโนนไฮ 
หมู 6 ตําบลโพนงาม - สะพานแกง ตําบล
หลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 189/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองแวง 
หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บ้านโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองสระพัง 
หมู 2 ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง - บ้านห้วย
ยาง หมู 4  ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองหว้า หมู 9 ตําบลหนองกุงศรี – บ้าน
หนองไม้ตาย ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองหวาย หมู 4 ตําบลลําชี คลองชล
ประทานบ้านหัวโนนเปลือย ตําบลเหลา
กลาง อําเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 190/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองห้าง ตําบลหนองห้าง– บ้านกุดหว้า  
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองหูลิง 
หมู 3 (องค์การบริหารสวนตําบลบัว
ขาว)-บ้านหนองหูลิง 
หมู 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -0.2 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองอิเฒา หมู 9 ตําบลหนองอิเฒา - 
กิโลเมตรที่ 5 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยเม็ก 
หมู 13 ตําบลห้วยเม็ก ผานบอขยะ - เขต
เทศบาลตําบล
ทาลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 0 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 191/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยสีทน 
หมู 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู 1
 ตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน  
ตําบลแจนแลน  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิว
จราจร

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
ขวา  หมู 8  ตําบลหลักเมือง – เทศบาล
ตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

493,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
ขวา หมู 8,12 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย – บ้านดงบัง หมู 11 ตําบล
ห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
นาคํา  หมู 18  ตําบลหัวนาคํา – บ้านดอนขี 
ตําบลอีตื้อ  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์

458,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 192/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
นาคํา 
หมู 11 ไปบ้านหนองหูลิง หมู 3 (องค์การ
บริหารสวนตําบลบัวขาว) - 
บ้านหนองหูลิง หมู 3  (เทศบาลตําบลบัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
นาคํา 
หมู 11 ไปบ้านหนองหูลิง หมู 3 (องค์การ
บริหารสวนตําบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง 
หมู 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
นาคํา หมู 11 ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ – ตําบล
ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หาดทรายมูล - บ้านพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอ
ห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์- ตําบลน้ําอ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 193/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหิน
ลาด หมู 2 ตําบลบอแก้ว - บ้านชาด หมู 5 
ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เหลาใหญ 
หมู 7 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์  - 

บ้านโนนศาลา หมู 3 ตําบลภูแลนช้าง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เหลาใหญ 
หมู 8  ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - 

บ้านโนนนาคํา หมู 5 ตําบลภูแลนช้าง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ใหมคํา 
หมู 14 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
- 
บ้านฟากปาว หมู 14 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 194/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านอรามมงคล หมู 9 ตําบลยางตลาด เชื่อม
บ้านดอนกลอย หมู 6 ตําบลหนองอีเฒา 
อําเภอยางตลาด

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอุม
เมา  หมู 1  ตําบลอุมเมา เชื่อม บ้านหลุม
ข้าว  หมู 7 ตําบลนาดี  อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฏิรูป 
บ้านคํากั้ง 
หมู 10 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปบอ
ขยะ หมู 1 บ้านดงหวาย ตําบลสระพังทอง 
เชื่อมกับ หมู 7 บ้านหนองผือ ตําบลหนองผือ 
 อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 395,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 195/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อม
พันธ์ 
ซอย 3 บ้านบัวขาว หมู 13 ตําบลบัวขาว 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู 15 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -0.2 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
คลองชลประทาน หมู 4 ตําบลอิตื้อ - บ้าน
โนนสูงเหนือ  หมู 7 ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
คลองชลประทานบ้านบอ หมู 13 ตําบลธัญ
ญา - บ้านดงลิง หมู 11 ตําบลเจ้าทา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
แดง ซอย 3 บ้านบัวขาว หมู 15 ตําบลบัว
ขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน 
หมู 8 ตําบลแจนแลน(องค์การบริหารสวน
ตําบลแจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 196/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม
แยกอนามัย บ้านมวงกลาง หมู 1 ตําบลมวง
นา อําเภอดอนจาน - เชื่อมถนนบ้านเชียง
เครือ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย
เรียบคลองชลประทาน 4R LMC บ้านกก
กอก หมู 11 ตําบลเหนือ - บ้านหามแห หมู 
1 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 0 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ทุงหลวง 
บ้านโนนศิวิไล หมู 11 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม - 
เทศบาลตําบลกุดสิม (ตําบลกุดสิมคุ้มเกา) 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ผักแวน บ้านหาดทรายมูล หมู 5 ตําบลพิมูล 
- บ้านคําใหญ ตําบลคําใหญ อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 197/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมศิริ 
4 
บ้านบัวขาว หมู 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
- บ้านนาโก หมู 4 (องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโก) ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมศิริ 
4 
บ้านบัวขาว หมู 12 ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) 
- บ้านนาโก หมู 4 (องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโก) ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสีริมเหล็ก สายบ้านคํา
มวง ตําบลทุงคลอง – 
บ้านโพนแพง  ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสีริมเหล็ก สายบ้านคํา
ใหญ (สามแยกทางหลวงหมายเลข 2268) - 
อบต.พิมูล ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 198/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนคอนกรีตเสีริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสมควร ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซี
ลสาย บ้านโพนสวรรค์ 
ตําบลนาจําปา - บ้านโนนกกจิก ตําบลดง
พยุง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 970,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0014 บ้าน
เสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,992,000

กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและกอสร้าง
ทอเหลี่ยม คสล. สาย กส.ถ.1-0011 
บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,979,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแกงพฤาชัย หมู 
7 ตําบลหมูมน  
- บ้านคํากุง หมู 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 199/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําเชียงวัน หมู 
7 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านบึง (ถนนหมายเลข 
2041) หมู 6 ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู 4
 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสวาง หมู 4 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ หมู 2
 - ถนนลาดยางบ้านนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู 
8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - ถนน
ลาดยาง 227 
บ้านบึง หมู 6 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 200/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู 
11 - ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านก
ขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
12 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านบึง หมู 6 ตําบล
หมูมน 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู 8 ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บ้านนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโพธิ์ชัย หมู 23 
ตําบลบัวบาน 
- บ้านนาเชือกใต้ หมู 1 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 201/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน  หมู 
3  
ตําบลนาบอน  - บ้านใหมชัยมงคล หมู 8 
ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกาว หมู 
5 
ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุงใหมพัฒนา หมู 
9 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านขามเหนือ หมู 3 
ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเหนือ 
หมู 2 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู 12
 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 202/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัว หมู 
14 ตําบลเจ้าทา 
เลียบคลองน้ําป่า - บ้านหัวแฮด ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเตย หมู 3 
ตําบลเวอ 
- บ้านหนองกุงใหมพัฒนา หมู 9 ตําบลเขา
พระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง  สายวัดป่าหนองมันปลา 
บ้านโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ์ – บ้าน
โนนสวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ  
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง บ้านคําเชียงวัน หมู 7 
ตําบลโนนแหลมทอง –
ถนนหมายเลข 2041 บ้านบึง หมู 6 ตําบล
หมูมน  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 203/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สาย(เส้นบอขยะ) บ้านคํา
เชียงวัน หมู 7 ตําบลโนนแหลมทอง - โคก
หนองกุง บ้านนามะเขือ หมู 12 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนแกงนา
ขาม บ้านแกงนาขาม หมู 5 ตําบลนาจารย์ - 
บ้านโจด หมู 6 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนแกงนา
จารย์พิทยาคม บ้านหนองแวงใหญ หมู 8 
ตําบลภูปอ - บ้านนาจารย์ หมู 4 ตําบลนา
จารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนภูปอ
วิทยา บ้านป่านกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู 6 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายคันคูกั้นลําห้วยปอ 
จากบ้านสูงเนิน หมู 3 ตําบลเนินยาง อําเภอ
คํามวง - ถนนลาดยาง บ้านนาทัน หมู 4 
ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 306,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 204/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายโคกจาชัย บ้านโจด 
หมู 7 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายโคกหมี บ้านหนอง
แวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวง
ใต้ หมู 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายจากเขื่อนลําปาว 
บ้านคําคา ตําบลโนนศิลา - ถนนลาดยาง
บ้านนาสีนวล - สิงห์สะอาดที่วาการตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายจากบ้านนาอินทร์
แปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ 
หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู 6 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 491,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายถนน รพช. บ้าน
หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ - วัดตาด
แค ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 205/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายถนน รพช. บ้านห้วย
แสง หมู 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง เชื่อม 
บ้านคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายถนนลาดยางรพช
.2005 บ้านหนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภู
ปอ - วัดตาดแค บ้านแกงนาขาม หมู 5 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงท้องถิ่น 
บ้านเหลาเหนือ หมู 2 ตําบลขมิ้น - บ้าน
หนองสอใต้ หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายทุงใหญบ้านห้วยแสง 
หมู 1  ตําบลภูปอ - 
บ้านโนนชัย  หมู 7  ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบอขยะบ้านโนน
สะอาด ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง -
บ้านห้วยยาง ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 206/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู 11 
ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู 6 ตําบลมหา
ไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,500.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําคา หมู 3 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านทานา
จาน ตําบลคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําคา หมู 3 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านใหม
ชัยมงคล หมู8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 484,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําดอกซ้อน หมู 
7 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนชาด หมู 5 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําปลาฝา หมู 7 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเมย ตําบลนา
บอน - บ้านเกาเดื่อ ตําบลทุงคลอง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 207/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเมย หมู 5 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนา
มะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 482,000.00 3.53 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกคาย หมู 3 
สายหนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกคาย หมู 3 
สายหนองดอนขี ตําบลหัวนาคํา - หนอง
แลนมะกุด บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกแง้ หมู 5 
ตําบลเขาพระนอน - บ.หนองกาว ตําบลนา
เชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู 3 ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 208/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกน้ําเกลี้ยง 
ตําบลโพนทอง - บ้านหนาด ตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกศรี หมู 3 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนนคร หมู 10 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู 
8 ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู 
10 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู 
8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนลาดยางสาย 227 บ้านบึง หมู 6 ตําบล
หมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสําราญ หมู 
2 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านขามเปีย เทศบาลชัยวารี 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 209/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกใส หมู 5 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - ถนน
ลาดยางสาย 227 - ตําบลหมูมน อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ (ฝาย
น้ําลาด) หมู 6 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวง
เหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านจิตรประชา หมู 
16 ตําบลยอดแกง เชื่อมตอบ้านโนนเที่ยง 
หมู 8 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านชาดกลาง หมู 
13 สายฮองหอยเหล็กตัด ตําบลนาคู - บ้าน
หนองขามป้อม หมู 12 ตําบลสายนาวัง อํา
เภนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านชาดกลาง หมู 
13 สายฮองหอยเหล็กตัด ตําบลนาคู - บ้าน
หนองขามป้อม หมู 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 210/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงคําพัฒนา หมู 
11 - ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านก
ขาบ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 404,500.00 482,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงเมือง หมู 1 
(ฝายสันมน) ตําบลเหลาอ้อย อําเภอรองคํา - 
บ้านโพนงาม หมู 1 ตําบลโพนงาม อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงสวาง หมู 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนอง
ยาง หมู 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู 9 
- บ้านคําน้ําแซบ ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู 3 ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทาศรี ตําบลภู
สิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 211/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง - บ้านบัวสามัคคี 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู 11 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - อางเก็บน้ํา
อางหว้า บ้านบัวสามัคคี หมู 12 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู 11 
ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บ้านบัวสามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใต้ หมู 
1 ตําบลนาเชือก 
- บ้านโนนหัวช้าง บ้านนากุง ตําบลเขาพระ
นอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 241,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใต้ หมู 
1 ตําบลนาเชือก ผาน บ้านโนนหัวช้าง - 
บ้านนากุง ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 212/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใหม หมู 
11 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด - เขต 
ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน(ภูน้ํา
เกลี้ยง) หมู 1 ตําบลนาบอน - 
ถนนลาดยางสายบ้านนาบอน บ้านทานาเลา 
หมู 9  ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู 12 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาอินทร์แปลง 
หมู 5 ตําบลขมิ้น - บ้านภูทอง 
หมู 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 213/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาอุดม หมู 10 
ตําบลนาบอน - บ้านทานาเลา หมู 9 ตําบล
ดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู 4 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม หมู 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 474,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคํามวง หมู 
7 ตําบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู 4 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคํามวง หมู 
7 ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง - 
บ้านพรสวรรค์ หมู 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 480,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนจันทร์หอม 
เทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน เชื่อมตอ
กับเขต อบต.หลักเหลี่ยม ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู 5 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 214/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสําราญ 
หมู 11 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา 
หมู 6 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 3.96 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู 9 
ตําบลขมิ้น - บ้านโคกนางาม หมู 10 ตําบลภู
ดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 493,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนเที่ยงศิริ
มงคล หมู 15 เทศบาลตําบลนามน อําเภอ
นามน - บ้านนาจําปา ตําบลนาจําปา อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนน้ําเกลี้ยง 
หมู 9 ตําบลหมูมน - ถนนลาดยางไป บ้าน
คํากุง หมู 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนเมือง หมู 8 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านใหม
ชัยมงคล หมู 8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 215/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู 
7 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 3 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
13 ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
16 ซอยแฟลตตํารวจ 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุน ตําบลไค้นุน 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ - บ้านโนนชัย หมู 8 ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง -             บ้าน
โพนสวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 216/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง 
หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง เชื่อม บ้านคําน้ํา
แซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบึง หมู 6 ตําบล
หมูมน อ.สมเด็จ - บ้านโคกสะอาด ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านประสานสามัคคี 
หมู 15 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู 9 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพรมลี หมู 2 
ตําบลหนองบัว - บ้านดงมูล หมู 11 ตําบลดง
มูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านตูม หมู 19 ตําบล
บัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 479,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 217/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู 1 
ตําบลโพน - บ้านคําเมย หมู 5 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน - บ้านคําเมย หมู 5 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน - บ้านนาบอน หมู 2 ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู 3 
ตําบลโพน ถึง บ้านสะพานหิน หมู 3 ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านมวงคํา หมู 2 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านใหม
ชัยมงคล ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 218/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญเรือง 
ตําบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู 6 ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน - บ้านโพน ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 491,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 1 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - บ้านบัว หมู 
6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู 
2 ตําบลภูปอ - เขตเทศบาลนาจารย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู 
2 ตําบลภูปอ - บ้านโจด หมู 6 ตําบลภูปอ - 
บ้านนาอินทร์แปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 219/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู 
2 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู 
2 ตําบลภูปอ - โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสายป่าแดง หมู 
4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านอวยศรี หมู 10 ตําบล
อัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู 5 
ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุงใหม หมู 9 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านขาม หมู 3 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู 2 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู 12 
ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 220/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงตําบล
เขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเวอ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 286,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว 
หมู 9 ตําบลโพน อําเภอคํามวง - บ้านโนน
เมือง หมู 8 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู 14 
เลียบคลองสงน้ําป่า ตําบลเจ้าทา - บ้านหัว
แฮด หมู 18 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองพอก หมู 1 
ตําบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู 3 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองมวง หมู 2 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านมวงเหนือ 
หมู 9 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 479,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองมวง หมู 9 
ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 4.39 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 221/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางคํา หมู 
7 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านมวง
กุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู 8 
ตําบลสงเปลือย - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงเหนือ 
หมู 5 ตําบลภูปอ - บ้านโนนคํามวง หมู 7 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงเหนือ 
หมู 5 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - เขตเทศบาลตําบลนา
จารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บ้านแกงนาขาม     หมู 
5 ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 222/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บ้านโนนคํามวง หมู 7 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้    หมู 
2 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนาด หมู 5 
ตําบลเหนือ - บ้านเชียงเครือ หมู 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บ้านหลุบเปลือย ตําบลศรี
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บ้านอู้ หมู 4 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 493,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บ้านอู้ หมู 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 223/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูมน หมู 2 
ตําบลหมูมน - บ้านคํากุง หมู 5 ตําบลศรี
สมเด็จ  อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ - บ้านโนนชัย หมู 7 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซบ หมู 
6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสงกลาง 
หมู 9 ตําบลภูปอ - บ้านโคกใหญ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวคูดิน หมู 5 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน สายหนองหัว
เสือ - บ้านดงสยาม ตําบลนามน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหามแห หมู 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 224/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บ้าน
หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง - บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู 5 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายแยกบ้านนามะเขือ - 
บ้านคําเชียงวัน หมู 12 ตําบลโนนแหลมทอง 
- บ้านถ้ําปลา หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายรอบอางเก็บน้ําห้วย
สายนาเวียง บ้านสายนาเวียง หมู 16 ตําบล
คุ้มเกา - เขตเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายไรพอจันทร์ บ้าน
พุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านตูมเหนือ หมู 19 
ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 445,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้าง
แก้ว หมู 2 ตําบลกุงเกา - 
วัดถ้ําหม้อสันติธรรม หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 225/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้าง
แก้ว หมู 2 ตําบลกุงเกา - วัดถ้ําหม้อสันติ
ธรรม บ้านภูเจริญ หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายหนองบอ หนอง
เปลือยน้อย บ้านดอนสนวน หมู 9 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง หมู 1 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายหนองผักแวน บ้าน
หาดทรายมูล หมู 5 ตําบลพิมูล - บ้านคํา
ใหญ ตําบลคําใหญ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสม
สนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม - บ้านหนอง
ยาโยน หมู 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 493,000.00 485,000.00 2.47 % 497,000

กอสร้างถนนลูกรัง สายหน้าสนามกอล์ฟนา
จารย์ บ้านสะอาดสมศรี หมู 2 ตําบลภูปอ - 
บ้านโคกลาม หมู 3 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 226/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนนสายบ้านนามน  
ตําบลโนนแหลมทอง – บ้านคําตาใกล้ ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังบ้านคําเชียงวัน หมู 12 
ตําบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง 
บ้านนามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังบ้านคํามวง ม.5 ต.ทุง
คลอง - บ้านคําเมย ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรังบ้านนาอุดม หมู10 ตําบล
นาบอน - บ้านทานาเลา หมู9 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสาย กส.1021 บ้านขมิ้น – 
บ้านหนองไผ  อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสาย บ้านหนาด ตําบล
เหนือ - บ้านเชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ 0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี หมู10  ตําบลเนินยาง อําเภอ
คํามวง - บ้านมวงเหนือ หมู9 ตําบลโนนศิลา 
  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 478,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 227/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังสายเขื่อนลําปาว บ้านคํา
คา หมู 3 ตําบลโนนศิลา เชื่อมถนนลาดยาง 
บ้านนาสีนวล - บ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัส
ขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายนาโจด บ้านกุดจิก หมู 
1 ตําบลกุดจิก - บ้านคําแคน หมู7 ตําบล   กุ
งเกา อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านคําพิมูล หมู 11 
ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง - บ้านห้วยยาง 
หมู 4 ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกนางาม หมู 
10 ถนนข้างวัดโคกนางาม ตําบลภูดิน - 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 489,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านจิตรประชา หมู 
16 ตําบลยอดแกง เชื่อมตอ บ้านโนนเที่ยง 
หมู 8 ตําบลนามน  อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านเดชอุดม ตําบลพิ
มูล – บ้านชัยศรี ตําบลคําใหญ อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 228/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท - บ้าน
หนองหิน ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - 
องค์การบริหารสวนตําบลโพน ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 479,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู 12
 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู 3 ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาอุดม หมู 10 
ตําบลนาบอน - บ้านแก้งใหญ หมู 6 ตําบล
ดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนพิมาน หมู 3  
ตําบลพิมูล  - บ้านครองทรัพย์ ตําบลทราย
ทอง  อําเภอทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 229/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู 
7 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - บ้านบัว
สามัคคี หมู 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนหัวเขื่อน หมู 
5 ตําบลภูดิน เชื่อม บ้านโนนอุดม ตําบล
หนองสอ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 428,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านพุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านแดง หมู 3 ตําบล
บัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 3.96 % 499,000

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู 4 
(รอยมนุษย์โบราณ) ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านยอดแกง หมู 10 
(คุ้มวัด) ตําบลยอดแกง - บ้านดงสวาง หมู 6 
ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านยางอู้ม หมู 1 
ตําบลยางอู้ม - เขาน้อย บ้านไทยเจริญ หมู 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 230/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านยางอู้ม หมู 2 
ตําบลยางอู้ม - บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 494,500.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนิน หมู 3 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านนาทัน 
หมู 4 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมวง , บ้าน
โพน หมู 3 ตําบลโพน เชื่อมเขต บ้านคําเมย  
หมู 5 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมวง ตําบล
เนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านมวงคํา ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองยางคํา หมู 
7 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านมวง
กุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 231/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองยางคํา หมู 
7 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บ้านมวง
กุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู 7 ตําบลยอดแกง  อําเภอนามน - บ้าน
แวง ตําบลลําห้วยหลัว  อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวนาคํา ข้างสระ
อีสานเขียว ตําบลกลางหมื่น -  ทางหลวง
ชนบทบริเวณบอขยะ ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนลูกรังสายวัดป่านามะเขือ บ้าน
นามะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ – 
บ้านถ้ําปลา หมู 3  ตําบลสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนและซอมแซมลูกรัง สายบ้านนา
บง ตําบลหนวงสรวง - บ้านพรมลี ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 232/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผาน  สาย
ลําห้วยดาน 
บ้านคําประถม หมู 6 ตําบลนิคม - บ้านป่า
กล้วย หมู 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 411,000

กอสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผาน สาย
ลําห้วยบง บ้านแก้งนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านภู
ดิน ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

กอสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผาน สาย
ลําห้วยบง บ้านแก้งนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
สวาง ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน - บ้าน
ศรีสําราญ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,799,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 233/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

กอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําห้วยคําปลัดโกง บ้านสระแก้ว หมู 7 
เทศบาลตําบลคําก้าว อําเภอหนองกุงศรี - 
บ้านคําถาวร หมู 8 ตําบลคําใหญ อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 486,000.00 0.00 0 % 0

กอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
และ
กอสร้างถนนลูกรังเชื่อมทอลอดเหลี่ยม  สาย
บ้านโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู 
7 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,397,000

กอสร้างรางระบายน้ํา  สาย กส.3046 บ้าน
คําอีหงษ์ – บ้านคําโพนทอง  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

กอสร้างลานกีฬาโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,500.00 0.00 0 % 0

กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 234/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างขยายไหลถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายบ้านทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน - 
ดอนฝ้าย อําเภอเมือง เชื่อมตอถนนสาย กส
.1010 บ้านดอนยานาง หมู 1 ตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนา
หนองแคน หมู 13 เทศบาลตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหาร
สวนตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านไทรทอง หมู 11
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านแกง
พฤาชัย ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านหนองหูลิง หมู 3 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู 4 
ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 235/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2008 บ้านมวง อําเภอดอนจาน - บ้านแกง
นาขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2033 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3145 บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.5112 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 494,051.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โพนสวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ -บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปะโอ หมู 9 ตําบลกุดโดน
อําเภอห้วยเม็ก - บ้านนางาม ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 236/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  กส
.4017 บ้านไค้นุน อําเภอห้วยผึ้ง - บ้าน
หนองบัวใน  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส
.2079 บ้านสองห้อง - บ้านดานใต้ อําเภอ
รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส
.3009  บ้านบุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
วัดหนองสระพังทอง หมู 3 ตําบลหนองห้าง - 
บ้านวังมน ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม
คลองไผ - หมู 13 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม 
อําเภอเขาวง - ตําบลภูแลนช้าง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชาว
ไรพัฒนา บ้านกุดหว้า หมู 13 
ตําบลกุดหว้า - ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 237/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม
ระหวางบ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง - 
บ้านวังมน ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
คํามวง - บ้านคําพิมูล เชื่อมตอระหวาง
เทศบาลตําบลคํามวง กับองค์การบริหารสวน
ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 495,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หลวง กส.3013บ้านเกาน้อย หมู 3 ตําบลเจ้า
ทา - บ้านแวง หมู 6 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกกกอก หมู 11ตําบลเหนือ - ถนนบาย
พาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 999,000.00 -50.05 % 499,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
กุดฝั่งแดง หมู 6 ตําบลเหลาใหญ - 
บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 238/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
กุดหว้า ตําบลกุดหว้า เชื่อมบ้านหนองห้าง  
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บ้าน
เดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 395,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บ้าน
หาดทรายมูล ตําบลพิมูล  อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
คํามวง ตําบลทุงคลอง - บ้านโพนแพง ตําบล
ดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกศรี หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อม
สายบ้านทางาม ตําบลอุมเมา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
แจนแลน หมู 3 ตําบลแจนแลน - บ้านหนอง
โน ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 239/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ชัยศรี - บ้านเดชอุดม เชื่อมระหวางตําบลคํา
ใหญ - ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดงอุดม หมู 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา
ราม) ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน ไป
บ้านกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนแก้วใหม หมู 8 ตําบลคุ้มเกา(เขต
เทศบาลตําบลกุดสิม) เชื่อมกับบ้านน้อยนา
เจริญ หมู 6 ตําบลคุ้มเกา (เขต อบต.คุ้มเกา) 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนอุมรัว หมู 7 บ้านบุงคล้า หมู 6 ตําบล
บัวขาว - เชื่อมไป เขตเทศบาลตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เตาไห หมู 4 ตําบลหลุบ - เขตเทศบาลเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 240/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทรัพย์เจริญ หมู 10 ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน - เขตอําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 397,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทางาม หมู 6 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานี

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทุงสวาง - ลําสระคลอง จากซอยน้ําทิพย์ เขต
เทศบาลเมืองถึงบ้านดอนยานาง หมู 1 
ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นาสีนวล หมู 2  ตําบลบึงนาเรียง - บ้าน
หนองโน หมู 3 ตําบลหัวหิน  อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

296,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสงา หมู 3 ตําบลหนองกุง - บ้าน
โคกกว้าง หมู 7 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 241/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 เชื่อมบ้านโนนสําราญ 
หมู 14 เชื่อมไปบ้านบุงคล้า หมู 6 ตําบลบัว
ขาว - เขตตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 ตําบลบัวขาว เชื่อมตําบล
หนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู 10 บ้านดอนอุมรัว หมู 7 
ตําบลบัวขาว - ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสามัคคี หมู 1 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา เชื่อมตอ บ้านดงเมือง ตําบลเหลาอ้อย 
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
บะเอียด หมู 9 ตําบลนาบอน เชื่อมบ้านโคก 
หมู 6 ตําบลเนินยาง  อําเภอคํามวง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 242/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
บึงไฮ หมู 4,14 ตําบลหลักเมือง - 
บ้านบอ หมู 2 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
บุงคล้า หมู 6 บ้านดอนอุมรัว หมู 7 ตําบล
บัวขาว - ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ลาด หมู 7,13 ตําบลหลักเมือง - บ้านโนนมะ
ค้ํา หมู 4 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองกุง หมู 4 ตําบลหนองกุง - 
บ้านโคกกว้าง หมู 7 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองแข้ ตําบลจุมจัง - บ้านกลาง - บ้าน
โนนยาง ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 243/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองคอนชัย หมู 10 ตําบลหลุบ อําเภอ
เมือง - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองฝาย หมู 5 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์
สะอาด หมู 13 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 4 ตําบลแจนแลน - 
หนองกุดหวาย ตําบลนาขาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองมวง หมู 2 ตําบลเนินยาง  อําเภอคํา
มวง - บ้านมวงเหนือ หมู 9 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยแดง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดากกอ อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 244/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยมวง - บ้านกุดทาลือ เชื่อมระหวาง 
ตําบลคําใหญ - เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
บ้านนาดี - ทางหลวง 2039 ตําบลคําใหญ - 
เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 396,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองชลประทานบ้านโจด หมู 10 ตําบลเจ้า
ทา - บ้านหนองตุหมู 3 ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม
แยกโนนยางสวนผึ้ง ตําบลเหลาไฮงาม  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไป
บ้านโป่ง ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม
แยกบ้านโนนเตาไห หมู 1 - บ้านทรายเงิน 
หมู 3 ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบล
พิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 397,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 245/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองเลิงเปอย ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา  
(สถานีสูบน้ํานาเรียง 1) ไปเขตบ้านโพนงาม 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังบ้านคําดอกซ้อน หมู 7 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
- บ้านโคกกลาง หมู 4 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายนามะเขือ หมู 7 
สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยางสาย 
227 สมเด็จ - คํามวง ตําบลหมูมน อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง - ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกแง้ หมู 5 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว หมู 5 
ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬ
สิน

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 246/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู 12 ตําบลนาเชือก - บ้านตูม ตําบลบัว
บาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู 12 ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมวง หมู 
10 ตําบลลําคลอง - บ้านหนองทุม หมู 1  
ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง - บ้านทุงมน หมู 8 ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยเตยใต้ หมู 
3 ตําบลเวอ - บ้านหนองกุงเหนือ หมู 2 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรัง สาย บ้านหนองสรวง 
ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกคึม ตําบลหนอง
หิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 247/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูงใต้ 
หมู 8 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้าน
คําเหมือดแก้ว ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านโพนคําพุทธ
ศรี หมู 5 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านดงคําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสาย สปก. หมู 1  บ้าน
โพน เชื่อมเขต ตําบลโพน เชื่อมเขต หมู 8 
อบต.ทุงคลอง (ทางไปหนองไผ) อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายเกษตรบ้านต้อน  
หมู 6 ตําบลเหนือ คลองชลประทาน   LMC  
 (หนองเชียงเครือ) ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

263,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายดอนพัฒนาบ้าน
สุขสวัสดิ์  หมู 14 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง – 
บ้านปอแดง  ตําบลนาดี  อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

481,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 248/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายถนนเลียบคลอง
ชลประทานบ้านเกาน้อย หมู 3 ตําบลเจ้าทา 
- บ้านบอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านกุดครอง หมู 
7 ตําบลดอนจาน เชื่อม บ้านหนอง  แวงแสน 
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 346,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําน้ําแซบ  
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
สวรรค์  หมู 3  ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําน้ําใส หมู 
11 ตําบลสําราญ - บ้านทาช้าง หมู 8  ตําบล
สําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 403,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ  
หมู 6  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ –  
บ้านโนนนคร ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู 
2 ตําบลนามะเขือ - บ้านโนนป่างิ้ว ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 249/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกน้ําเกลี้ยง 
 หมู 3  ตําบลโพนทอง – บ้านหนาด  หมู 3  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

440,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู 10 ตําบลจุมจัง - บ้านเหลาไฮงาม  
ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จัง
หวัดกาฬสินธ์ 

0.00 486,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง - บ้านคําลือชา ตําบลสหัส
ขันธ์  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 447,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านถิ่นพัฒนา หมู 
3 ตําบลภูดิน เชื่อมกับตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านทาใหม หมู 6 
ตําบลเจ้าทา -บ้านสีถาน หมู 10 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทรทอง หมู 
11  ตําบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 250/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านธนบุรี หมู 
5,12 ตําบลโพนงาน – บ้านนามล หมู 1,4 
ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ  
หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู 
12 คุ้มหนองบัวลอย ตําบลนามะเขือ - บ้าน
ถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหสัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - ถนน
ลาดยางสายห้วยเม็ก - ทาคันโท อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 486,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาบ  
หมู 4  ตําบลภูปอ – บ้านโนนคํามวง  ตําบล
นาจารย์  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาบ  
หมู 4  ตําบลภูปอ อําเภอเมือง – บ้านดงคํา
พัฒนา  หมู 11  ตําบลหนองแวง  อําเภอ
สมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 251/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนคําพุทธศี
รี  หมู 5  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ – 
 บ้านดงคําพัฒนา ม. 11 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

464,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง  
หมู 4  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ – 
บ้าน  โนนสวรรค์ หมู 3  ตําบลภูปอ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

478,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีสวาง 
ตําบลหนองบัว - บ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสา
เล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 485,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระแก้ว 
ตําบลหนองกุงศรี - บ้านสะอาดนาดี เขต
เทศบาลตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ 
ตําบลโคกเครือ - บ้านห้วยหินลาด ตําบลดง
มูล  อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวใน 
หมู 4 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน เชื่อมเขต 
 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 252/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง
เหนือ  หมู 5  ตําบลภูปอ –  บ้านนาอินทร์
แปลง  ตําบลขมิ้น  อําเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสรวง 
ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกครึม หมู 5 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหว้า 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้าน
หนองแสง   ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

494,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหว้า 
หมู 9 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - 
บ้านหนองแสง หมู 5 ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอห้วยเม็ก จังวัดกาฬสินธุ์

0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนาด  หมู 5  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง   เชื่อม  บ้านนา
ใหญ  หมู 4  ตําบลมวงนา  อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหมูมน หมู 2 
ตําบลหมูมน - บ้านหนองอีดุม หมู 5 ตําบล
ศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 418,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 253/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหลาใหญ หมู 
8 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - ถึง
เขตตําบลภูแลนช้าง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 486,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านฮองอีนาง 
จากผนังชลประทานบ้านหนองหอยคัน หมู 
10 ตําบลหลุบ - บ้านปอแดง หมู 1 ตําบลนา
ดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายประตูระบายน้ํา
คลอง LMC  บ้านหามแห  ตําบลโพนทอง  
แยก  4R-LMC – บ้านหนองสาหราย  หมู 8  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

457,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตร
สายบ้านโพนสิม หมู 7,14 ตําบลหัวนาคํา - 
บ้านยางคํา หมู 7,12 ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายริมคลองชล
ประทาน   5R- LMC แยกทางหลวงชนบท 
ตําบลเหนือ – บ้านโหมน ตําบลห้วยโพธิ์   
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

393,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 254/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลอง  8 R  
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  2116  บ้าน
สงเปลือย  หมู 7  ตําบลธัญญา  อําเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลอง 8R 
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2116 บ้าน
สงเปลือย หมู 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ผนังกั้นน้ําชี 
กิโลเมตรที่ 6 ตําบลมวงลาด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 490,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองชล
ประทานจากสะพานบ้านหนองสาหราย  หมู 
8  ตําบลเหนือ – บ้านเหลาค้อ  ตําบลเชียง
เครือ   อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

484,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวง
ชนบท กส.4028 (หนองหว้า) ทต.นามน - 
วัดอางมโนราห์ บ้านดงสยาม หมู 14 (อบต
.นามน) อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 485,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายสายสามแยกบ้าน
โคกสงา หมู 5  
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยงอําเภอสหัสขันธ์ - ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 255/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมอดินแดง หมู 8 
ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 445,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียนเนินยาง

497,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายจากทางหลวงแผน
ดิน 214 
หน้าโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา บ้าน
หนองบัว หมู 9, 14 
ตําบลเจ้าทา ถึงหนองดูน บ้านหัวแฮด หมู 
10 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านกุดฝั่งแดง หมู 
6 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 335,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 256/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําโพนทอง 
หมู 13 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้าน
หนองแมวโพง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคํามวงใต้ หมู 
9 เทศบาลตําบล
คํามวง - เขตบ้านคําพิมูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง - ถนนลาดยาง 
สาย 227 เขตบ้านโพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู 
6 ตําบลดงมูล - วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ 
หมู 11 (เขตเทศบาลตําบลหนองหิน) อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู 10 ตําบลจุมจัง 
- บ้านเหลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 257/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกไม้งาม หมู 
3 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ําเฟรนด์ บ้านสิงห์
สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง 
-บ้านโป่งเชือก ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ หมู 4
 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 258/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน 
หมู 9 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ  ตําบลกุด
โดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านทาเมือง หมู 4 
ตําบลทาคันโท - 
บ้านสร้างแก้ว หมู 2 ตําบลกุงเกา อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง 
หมู 8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านหนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง 
หมู 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - ทางเชื่อมบ้านคํา
เชียงวัน 
บ้านนามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 259/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโป่งเชือก หมู 
3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
สร้างแก้ว หมู 3 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 439,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านมวงกุญชร หมู 
6 ตําบลโนนศิลา 
- บ้านดงไร หมู 3 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 493,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัวนอก 
หมู 3 บ้านดานงิ้ว ตําบลหนองบัว - ตําบล
หลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง 
- บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบลนาบอน - 
บ้านใหมชัยมงคล 
หมู 8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองหิน หมู 
6 ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 260/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยบง 
บ้านป่ากล้วย หมู 8 
- บ้านห้วยเสือเต้น หมู 2 ตําบลโนนน้ํา
เกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านโคกนางาม หมู 10 ตําบลภูดิน อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านดงสวาง หมู 6 ตําบลสงเปลือย - 
บ้านยอดแกง 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 464,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย กส.5126 บ้านอู้ - 
บ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 193,700.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคก
สะอาด หมู 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายข้าง อบต.สามัคคี 
ตําบลสามัคคี - บ้านดงเมือง ตําบลเหลาอ้อย 
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 481,774.54 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 261/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ บ้านวัง
มะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี - บ้านเสริม
ชัยศรี หมู 1 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 312,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายโคกใหญ บ้านโนน
ชาด หมู 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บ้านนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 4.61 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายถนนลาดยาง 227 
บ้านไทรทอง หมู 11 ตําบลนามะเขือ - บ้าน
โคกสะอาด หมู 8 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายนาคอคต บ้านโพน 
ตําบลโพน - ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายโนนป่ากอย บ้าน
โคกเจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู 8 ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 262/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู 4 ตําบล
ลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองน้อย 
หมู 7 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - บ้าน
โคกศรี หมู 2 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโป่งเชือก หมู 
3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําดอกซ้อน หมู 
7 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดง
คําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําตาใกล้ หมู 
12 - ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต(ภูคาว) 
บ้านนาสีนวล หมู 5 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 414,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําบก หมู 8 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ 
หมู 6 ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 263/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง 
ตําบลดงมูล - บ้านหนองกบ ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกครึม ตําบล
หนองหิน - บ้านทับปลา ตําบลหนองสรวง 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยางสายบ้านนา
สมบูรณ์ หมู 9 ตําบลสหัสขันธ์   อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู 3 ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - บ้านโนนป่างิ้ว หมู 4 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
ชัย หมู 8 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 264/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกลาม หมู 16
  ตําบลดงลิง  พนังลําน้ําปาว 
- บ้านบึงไฮ หมู 4,14 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู 10,16 
ตําบลเจ้าทา - บ้านแวง หมู 6 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู 6 
ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร ตําบล
หนองบัว - บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 493,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร ตําบล
หนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก ตําบลลํา
หนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 405,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงมัน หมู 4 
ตําบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง หมู 1 ตําบลจุ
มจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 486,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 265/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงมัน หมู 4 
ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านจุ
มจัง ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวาง หมู 6 
ตําบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง ตําบลยอด
แกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 464,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู 
9 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดง
คําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนลําดวน 
ตําบลอิตื้อ - บ้านโนนสูง ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ หมู 2 ตําบล
นามะเขือ - บ้านโนนป่างิ้ว หมู 4 ตําบลโนน
น้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ 
ตําบลหลักเหลี่ยม - เชื่อมเขต ตําบลหนองบัว 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 479,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 266/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ 
ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี ตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทาคันโท หมู 2 
ตําบลทาคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู 2 ตําบล
กุงเกา อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 275,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทาคันโท หมู 9 
ตําบลทาคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู 2 ตําบล
กุงเกา อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 375,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทางาม ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน - เชื่อมเขต ตําบลคํา
บง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 347,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทางาม หมู 16 
บ้านหนองยาง หมู10 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลคําบง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 426,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไทรทอง หมู 11 
ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง 227 (อ.สหัส
ขันธ์-อ.สมเด็จ) - บ้านหนองแวง หมู 16 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 267/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาตาล หมู 12 
ตําบลนาตาล - บ้านยางอุ้ม หมู 2 ตําบลยาง
อุ้ม อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 430,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง -           บ้าน
บัวสามัคคี หมู 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามล หมู 2 
ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย - บ้าน
ดานแต้ หมู 9 ตําบลดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 471,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู 
12 - บ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
ชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู 12 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 403,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 268/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามูล หมู 3 
ตําบลหนองใหญ - บ้านหนองกบ หมู 11 
ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู 
9 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน้ําพองพัฒนา 
หมู 11 ตําบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 394,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 269/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน้ําพองพัฒนา 
หมู 11 ตําบลโคกเครือ 
ถึงบ้านคําขาม หมู 1 ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพน
สวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านยอด
แกง หมู 1,2 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 367,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนปลาขาว 
หมู 8 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนป่างิ้ว หมู 4 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บ้านนาสมบูรณ์ หมู 9 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 270/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเมืองทอง 
หมู 8 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้าน
ดงสยาม หมู 14 ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 335,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนวิเศษ หมู 9 
ตําบลโนนบุรี - บ้านทาเรือภูสิงห์ ตําบลภู
สิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 248,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรทอง หมู 
8 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
หนองแวง  หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรทอง หมู 
8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
หนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศาลาทอง 
หมู 9 ตําบลโนนแหลมทอง - คุ้มหนองบัว
ลอย - บ้านนามะเขือ หมู 12 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 4.61 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 271/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสงา หมู 3 
ตําบลหนองกุง - 
บ้านโคกกว้าง หมู 7 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 327,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู 5 ตําบลลําห้วยหลัว - 
บ้านหนองบัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู 5 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากชอง ตําบลคํานา
ดี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 387,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู 5 
ตําบลโนนสูง - บ้านดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนไฮ หมู 6 
ตําบลโพนงาม - บ้านหัวขวา หมู 8 ตําบล
หลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 480,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านป่าไผ หมู 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - 
บ้านโนนเที่ยง ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 272/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านป่าไผ หมู 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - 
บ้านแหน้อย ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 376,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโป่งเชือก หมู 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้าง
แก้ว ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 390,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพรเจริญ ตําบล
หนองช้าง - บ้านหนองแซงเหนือ ตําบล
สําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 447,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ -   บ้านดง
คําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยางอุ้ม หมู 2 
ตําบลยางอุ้ม - บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังมะพลับ หมู 
7 ตําบลโนนบุรี - บ้านคําแคน หมู 5 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 273/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสมสะอาด 
ตําบลสมสะอาด - บ้านโคกกลาง หมู 12 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 415,000.00 0.00 100 % 441,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว ตําบล
หนองกุงศรี (เขต เทศบาลตําบลคําก้าว) - 
บ้านโนนศิลา เขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแสน หมู 9 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนอง
มะงง หมู 4 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 303,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน - บ้านโคก หมู 6 ตําบลเนิน
ยาง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดใต้ หมู 4 
ตําบลเหนือ - บ้านเหลาค้อ หมู 4 ตําบลเชียง
เครือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 474,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสันเมือง หมู 8 
เทศบาลตําบลคํามวง - บ้านคําพิมูล หมู 3 
ตําบลทุงคลอง - บ้านโพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 274/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสิงห์สะอาด หมู 
6 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว หมู 8 
ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขกิ่งเพชร หมู 
14 ตําบลสามขา -
บ้านสุขเจริญ หมู 7 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเสียว หมู 6 
ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - บ้านวังเดือน
ห้า ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ ตําบล
โคกเครือ - บ้านนาคลองแสน ตําบลหนอง
ใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู 
11 ตําบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง     หมู 
10 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 275/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู 9 
ตําบลโคกเครือ ถึงบ้านนาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน 
ถึงบ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเผือก 
หมู 6 ตําบลลําหนองแสน - บ้านน้อยศรีสุข 
ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู 
2 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 479,000.00 4.18 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามเหนือ 
 ตําบลโนนสูง  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก  ตําบลเหลาดอกไม้ 
 อําเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 276/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอน
เตรียม หมู 9 ตําบลหลักเหลี่ยม เชื่อมตอ
บ้านโพธิ์ทอง หมู 12 ตําบลสงเปลือย อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู 5 
ตําบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน   หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 485,500.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู 5 
ตําบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว ตําบล
หนองบัว - บ้านหนองสรวง ตําบลหนอง
สรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 397,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู 
14 ตําบลเจ้าทา - บ้านหัวแฮด หมู 10 ตําบล
ธัญญาอําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวชุม หมู 
2 ตําบลหนองหิน - บ้านนาบง ตําบลหนอง
สรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 476,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 277/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - เชื่อมเขต 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 446,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน หมู 
4 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลนา
ขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองป่าอ้อย 
หมู 1 ตําบลลําห้วยหลัว - บ้านน้อยภูเงิน หมู 
7 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง - บ้านใหมชัยมงคล หมู 8 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 461,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองมวงเหนือ 
หมู 9 ตําบลเนินยาง - บ้านทุงมน หมู 8 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 341,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองสรวง หมู 
2 
ตําบลหนองสรวง - ห้าแยก (กส.4036) 
บ้านพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 452,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 278/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางดง - 
บ้านนางาม ตําบลโคกเครือ - ถนนลาดยาง
หนองกุงศรี - หนองหิน ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 308,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางดง 
ตําบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน ตําบล
หนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 473,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายพนังกั้นน้ําลําปาว
หลง บ้านหนองคอนชัย หมู 10 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง - บ้านปอแดง หมู 1 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายพนังบ้านโคกลาม 
หมู 2 ตําบลดงลิง - บ้านบึงไฮ หมู 14 ตําบล
หลักเมือง อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

0.00 0.00 491,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกจากถนนลาด
ยางหนองริวหนัง - หนองสามขา ตําบล
หนองบัว - บ้านนางาม ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 279/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง
สายห้วยยางดง - บ้านหนองหิน ตําบลโคก
เครือ - บ้านไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชล
ประทาน RMC ฝั่งขวา บ้านโปโล หมู 10  
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้าน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชล
ประทานบ้านโนนทัน 
ตําบลเหลากลาง อําเภอฆ้องชัย - แยกบาง
เลน ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าหนองมันปลา 
บ้านโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดใหมไชยวงศ์
จันทร์ บ้านทาคันโท หมู 9 ตําบลทาคันโท - 
บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 280/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรัง สายสหกรณ์การเกษตร
ทาคันโท บ้านนาตาล หมู 12 เทศบาลตําบล
ทาคันโท - บ้านเกิ้ง หมู 5 เทศบาลตําบลนา
ตาล อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 393,000.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองโน บ้านหมูมน 
หมู 1 ตําบลหมูมน - บ้านหลุบเปลือย หมู 1 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 477,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองหัวนาคํา 
(สร้างกกเม็ก) บ้านนาคูณ หมู 4 ตําบลสหัส
ขันธ์ - บ้านโนนป่างิ้ว หมู 4 ตําบลโนนน้ํา
เกลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 483,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายหน้าเทศบาลหนอง
บัว ตําบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง ตําบล
หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบเขาภูสิงห์ 
บ้านโนนบุรี 
หมู 2 ตําบลโนนบุรี - บ้านหนองฝาย หมู 5 
ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังบ้านงิ้วงาม หมู 3  (สาย
หลังวัดงิ้วงาม) ตําบลโคกสมบูรณ์ 
- บ้านดานเหนือ  หมู 2 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังบ้านนามล หมู 1 (สาย
หลังโรงเรียน) ตําบลโคกสมบูรณ์ 
- บ้านธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังบ้านสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน - บ้านโคก หมู 6 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังบ้านสะอาดชัยศรี หมู 8 
ตําบลกมลาไสย - บ้านสวาง 
หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง  อําเภอฆ้องชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
ชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านธนบุรี หมู 5,12 
ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู 1,4 ตําบล
โคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านบัวสามัคคี หมู 
12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้าน
ทุงมน หมู 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 310,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านโป่งเชือก หมู 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
หนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองบัวกลาง 
หมู 2 ถึงดานเชือก ตําบล หนองบัว เชื่อม 
ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 293,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บ้านเหมือดแอ หมู 
12 คลองชลประทาน 4L-13R 
ตําบลเจ้าทา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - พนังกั้นน้ําชีบ้านเลิงคา 
ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 283/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสาย หน้าองค์การบริหาร
สวนตําบลดงพยุง บ้านคําหอม หมู 11 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านหัวนาคํา หมู 
1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 269,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายคลอง 12L -วัดป่าดง
ยาง หมู 11 บ้านเมย ตําบลดงลิง 
- บ้านหนองตุ หมู 3 ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายจากพนังกั้นน้ําชี 
(หาดทางิ้ว) บ้านเหมือดแอ หมู 12 
ตําบลเจ้าทา  -  ถนนเลียบคลองสงน้ํา บ้าน
เมย ตําบลดงลิง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายจากหนองโน  บ้าน
หมูมน หมู 1 ตําบลหมูมน - บ้านหลุบเปลือย 
หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 267,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเทศบาลตําบลทาคัน
โท ,เทศบาลตําบลกุงเกา และเทศบาลตําบล
กุดจิก ตามแนวเชิงเขาภูโน อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 436,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 284/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําน้ําแซบ หมู 6
 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านห้วยแสง ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําปะโอ หมู 9 
ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก - เทศบาล
ตําบลโนนสูง ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 489,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา ตําบล สหัส
ขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมู 
8  
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโป่งเชือก ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 444,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง หมู 5 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู 1 ตําบล
ยางอู้ม อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 482,000.00 3.53 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงพยุงใต้ หมู 1 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตําบล
กลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 285/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู 4 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านห้วยตูม 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงไร หมู 3 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านมวงกุญชร หมู 6
 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านทาใหม หมู 6 
ตําบลเจ้าทา
-บ้านเลิงคา หมู 8 ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทรทอง ตําบล
ดงมูล - บ้านหนองกบ ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู 
12 - บ้านโคกเจริญ หมู 2 - บ้านคําน้ําแซบ 
หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 286/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - 
บ้านโคกสะอาด ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามูล ตําบล
หนองใหญ - บ้านคําไฮ ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศรทอง หมู 
8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ -บ้าน
หนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู 
5 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านปากชอง ตําบลคํานาดี 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านบอ หมู 13 
ตําบลธัญญา -
บ้านดงลิง หมู 11 ตําบลเจ้าทา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 287/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโป่งเชือก หมู 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโคก
สะอาด ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคํา
พัฒนา ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีบุญเรือง 
ตําบลเสาเล้า - รอบหนองสาธารณะ บ้าน
ไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 478,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีประทุม หมู 7 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบล
ภูแลนช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีสวาง ตําบล
หนองบัว - บ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านสะอาดชัยศรี หมู 
8 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้าน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 288/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกุง  บ้าน
นามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคก
สะอาด ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส
ขันธ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองรัง หมู 8 
ตําบลคําเหมือดแก้ว - บ้านเนินลาด  หมู 9 
ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 393,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสรวง 
ตําบลหนองสรวง - บ้านไชยวาร ตําบลหนอง
บัว อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหว้า ตําบล
หนองกุงศรี - บ้านหนองกบ ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 487,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บ้านหลุบเปลือย หมู 1 ตําบล
ศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 267,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหลาใหญ หมู 1
 
ตําบลเหลาใหญ - บ้านแจนแลน ตําบลแจ
นแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 289/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน 7R-RMC บ้านข้าวหลาม หมู 16 
ตําบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู 7 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน 8R-RMC บ้านสงเปลือย หมู 7 
องค์การบริหารสวนตําบลธัญญา - บ้านแก 
หมู 1 เทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน RMC 
ฝั่งซ้าย บ้านบอ หมู 2 ตําบลธัญญา - บ้าน
โปโล หมู 10,13 ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน RMC บ้านข้าวหลาม หมู 16 ตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้านนาสีนวล 
หมู 6 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 290/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สาย กส.4017 บ้านไค้นุน อําเภอห้วย
ผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 2,035,000.00 -100 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สาย กส.3058 บ้านคํา
อุดม - บ้านทานาจาน อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 1,818,000.00 -100 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พารา
แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.3009 บ้านบุง
คล้า - บ้านหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 1,509,700.00 -100 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  และกอ
สร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก
และกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กส.3009 
บ้านบุงคล้า - บ้านหนองแม็ก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,482,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 291/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling สาย กส
.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - 
บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,021,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0022 บ้าน
ทาแห - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,607,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
- บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,312,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ
 - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,985,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 292/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล 
- บ้านหนองแก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,833,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0035 บ้าน
หนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,449,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0044 บ้าน
หนองแวง - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,749,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0013 บ้าน
ไค้นุน อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,750,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 293/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0007 บ้าน
นากุดสิม อําเภอนาคู - บ้านโนนสะอาด 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,552,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0045 แยก
ทางหลวง อําเภอห้วยผึ้ง - อําเภอนาคู - 
บ้านไค้นุน อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,104,000

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.3029 บ้านโนน
ศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 2,983,000.00 0.00 0 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต  โดยวิธีPavement In-
Place Recycling สาย กส.3009 บ้านบุง
คล้า - บ้านหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 2,353,000.00 0.00 0 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต  สาย กส.1009      
บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสง
เปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 1,470,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 294/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัล
ติกคอนกรีต  สายบ้านสงยาง หมู 3 ตําบล
กมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู 7 ตําบลธัญ
ญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัล
ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling  สาย กส.1009 บ้านหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 2,050,984.00 -100 % 0

ซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัล
ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.3062 บ้านแจนแลน - 
บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 -100 % 0

ติดตั้ง Guard rail และเครื่องหมายจราจร 
สายกส.2008 บ้านมวง อําเภอดอนจาน - 
บ้านแกงนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม ตําบลพิมูล 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 295/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลติก
คอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านดงมูล หมู 11 
ตําบลดงมูล - บ้านพรมลี หมู 2 ตําบลหนอง
บัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 762,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลติก
คอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านเริงนาแก หมู 
6 - บ้านโคกกว้าง หมู 7 เทศบาลตําบลไผ - 
บ้านขมิ้น หมู 1 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู 
8 ตําบลโนนแหลมทอง – 
บ้านโนนอุดม หมู 10  ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 0 % 499,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงข้าวปุ้น หมู 2 
ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู 1 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ปรับปรุงถนนลูกรังแนวกันไฟรอบภูสิงห์  
สายบ้านโนนบุรี หมู 2 ตําบลโนนบุรี - บ้าน
หนองฝาย หมู 5 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 296/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  
บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ในเขตเทศบาลตําบล
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี - องค์การบริหารสวน
ตําบลภูสิงห์ ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนน์ โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 288,000.00 0.00 0 % 0

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสิงห์
สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์-บ้านทาศรี หมู 6 ตําบลภู
สิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,522,800.00 70,648,051.00 100,856,474.54 242,036,284.00 223,659,000
รวมงบลงทุน 17,522,800.00 70,648,051.00 100,856,474.54 242,036,284.00 223,659,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 17,522,800.00 70,648,051.00 100,856,474.54 242,036,284.00 223,659,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28,277,444.44 106,995,942.92 135,981,681.54 287,862,204.00 267,539,030

แผนงานการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 297/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดดลอกอางเก็บน้ําห้วยคํามวง(ชวงตอเนื่อง) 
ระหวางเทศบาลตําบลคํามวง -
องค์การบริหารสวนตําบลทุงคลอง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกคลองน้ําป่า สายหนองสนม - โนน
ยาง - หนองเบ็ญ บ้านโพนงาม หมู 8 ตําบล
โพนงาม - บ้านโคกลาม หมู 16 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกเปิดทางน้ําคูคลองน้ําป่า ลําห้วยดอน
ปอแดง หมู 7 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอน
สนวน ตําบลหลุบ อําเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 388,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยกุดเชือก บ้านหนองบัว หมู 4 
ตําบลโพนทอง - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 298/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยแก้งตอนลาง  บ้านนาบอน 
หมู 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

ขุดลอกลําห้วยแก้งตอนลาง บ้านนาบอน หมู 
2 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู 2 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยข้าวจ้าว บ้านป่านกขาบ หมู 4 
ตําบลภูปอ - บ้านแกงนาขาม หมู 5 ตําบล
นาจารย์ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยขี้อ้น บ้านดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ - หมู 4  ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยคลองนาเรียง บ้านหนองบัว 
หมู 10 ตําบลหนองบัว - เขต บ้านนาบง หมู 
3 ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่า บ้านโปโล ตําบล
กมลาไสย - บ้านลาด (องค์การบริหารสวน
ตําบลหลักเมือง) อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 0 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:51 หน้า : 299/308



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่าบ้านโปโล ตําบล
กมลาไสย - 
บ้านลาด องค์การบริหารสวนตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยคลองระบายน้ํา D24-RMC 
บ้านสะอาดสมศรี หมู 8 ตําบลกมลาไสย  - 
บ้านสงเปลือย
หมู 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 0 % 499,000

ขุดลอกลําห้วยค้อ (ตอนบน) บ้านบัวขาว หมู 
12 เทศบาลเมืองบัวขาว - บ้านดอนสวรรค์ 
หมู 7 องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยค้อ บ้านโนนค้อ หมู 9 ตําบล
นาทัน - บ้านโพนแพง หมู 10 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยค้อบ้านโนนค้อ หมู 9 ตําบล
นาทัน - บ้านโพนแพง หมู 10 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

ขุดลอกลําห้วยคํากอไผ บ้านชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอุ้ม อ.ทาคันโท - บ.ดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยคําขาม บ้านนางาม ตําบลโคก
เครือ - ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยคําขาม บ้านนางาม ตําบลโคก
เครือ - บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอุ้ม อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยคําปลัดโกง บ้านคําถาวร หมู 
8 ตําบลคําใหญ อําเภอห้วยเม็ก - เทศบาล
ตําบลคําก้าว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู 
1,2,9,13,12 ตําบลจุมจัง - ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยดงยาง บ้านเมย หมู 11 ตําบล
ดงลิง - บ้านดงลิง ตําบลเจ้าทา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยดอนพยุงบ้านโคกกลาง หมู 6 
ตําบลกุดจิก - บ้านคําแคน หมู 7 ตําบลกุ
งเกา อําเภอ
ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยตลุง บ้านดงเหนือ หมู 2 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
หวาย หมู 4 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยทราย  บ้านหาดทรายมูล หมู 
6  บ้านห้วยทราย ตําบลหนองใหญ - ตําบล
พิมูล อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านกุงเกา หมู 8 
ตําบลกุงเกา  - ภูโน หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยบงตอนบน หมู 9 บ้านห้วย
แสงกลาง ตําบลภูปอ - หมู 2 บ้านหนองแวง
ใต้ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยโปรงดู บ้านบัวขาว หมู 15 
บ้านหนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว - 
เทศบาลเมืองบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยมูลตอนบน บ้านนาตาล หมู 3 
ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บ้านภูฮัง 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านโพน หมู 1 (ทต
.โพน) - บ้านคลองเตย หมู 5 (อบต.โพน) 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยยางตอนบน บ้านเกิ้ง หมู 5 
ตําบลนาตาล - บ้านทาคันโท หมู 9 ตําบล
ทาคันโท อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยวังเสาธาตุ หมู 9 บ้านห้วย
แสงกลาง ตําบลภูปอ - หมู 2 บ้านหนองแวง
ใต้ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยวังหว้า จากไรนายประกอบ 
บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล – 
บ้านทาคันโท หมู 9 ตําบลทาคันโท  อําเภอ
ทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยวังหว้า บ้านเกิ้ง หมู 5 ตําบล
นาตาล - บ้านทาคันโท หมู 9 ตําบลทาคัน
โท อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยส้มโฮงตอนเหนือ บ้าน
กุดกว้าง หมู 3 ตําบลหลักเมือง  - บ้านฟาก
ปาว หมู 14 ตําบลกมลาไสย
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยสีทน บ้านนาคอกควาย หมู 1 
ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง - บ้านหนองแวง
ใต้ หมู 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยหนองเปลือยน้อยสาธารณะ
ประโยชน์ 
บ้านดอนสนวน หมู 9 ตําบลหลุบ อําเภอ
เมือง - 
บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยหนองสอตอนบน  บ้านนา
อินทร์แปลง หมู 5 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู 2 ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยหนองสอตอนบน บ้านนา
อินทร์แปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น - บ้านนาคอก
ควาย หมู 1 ตําบลไผ - ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยหนองแสงบ้านโหมน หมู 1 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านฟากปาว 
หมู 14 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกลําห้วยหนองแสน บ้านกุงเกา หมู 1 
ตําบลกุงเกา อําเภอทาคันโท - บ้านนาคํา
น้อย หมู 6 ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยหนองหูลิง บ้านหนองหูลิง หมู 
16 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
กุดค้าว หมู 2 ตําบลกุดค้าว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยหินแตก เขตเทศบาลตําบลนา
มน - เขตตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 396,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านโนนอํานวย หมู 
9 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บ้านภูฮัง 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ขุดลอกลําห้วยหินเหล็กไฟสายบ้านโนน
อํานวย 
หมู 8 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บ้านภู
ฮัง หมู 3 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

ขุดลอกหนองตูม หมู 3 ตําบลหัวหิน อําเภอ
ห้วยเม็ก - สามแยกโนนภักดี ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขุดลอกลําห้วยกุดรองบง  บ้านบุงคล้า หมู 
5 ตําบลบัวขาว (องค์การบริหารสวนตําบล
บัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู 9 ตําบลบัวขาว 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู 
3,4 ตําบลดงสมบูรณ์ เชื่อมตอ หมู 6 ตําบล
ยางอุ้ม อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 436,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขุดลอกลําห้วยตุ บ้านเกิ้ง หมู 3 ตําบลนา
ตาล - ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขุดลอกลําห้วยสงป่าเปลือย บ้านเกิ้ง หมู 
5 ตําบลนาตาล - ตําบลทาคันโท อําเภอ
ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาขุดลอกลําห้วยอีแจว บ้านบุงคล้า หมู 5,6 
บ้านโนนสําราญ หมู 14 องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว ตําบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู 
9 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 493,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขุดลอกอางเก็บน้ําห้วยคํามวง หมู 4 และ 
หมู 13 บ้านคํามวง ระหวางเทศบาลตําบลคํา
มวง กับ องค์การบริหารสวนตําบลทุงคลอง 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

าขุดลอกลําห้วยค้อ บ้านโนนค้อ หมู 9 ตําบล
นาทัน อําเภอคํามวง เชื่อม บ้านโพนแพง 
ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 9,543,000.00 4,456,000.00 10,478,000.00 2,494,000
รวมงบลงทุน 0.00 9,543,000.00 4,456,000.00 10,478,000.00 2,494,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 9,543,000.00 4,456,000.00 10,478,000.00 2,494,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 9,543,000.00 4,456,000.00 10,478,000.00 2,494,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 0.00 2,633,400.00 16,133,400.00 16,133,400.00 0 % 16,133,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาชําระดอกเบี้ย 2,598,177.27 4,204,753.72 3,598,200.09 7,224,980.00 0 % 7,224,980

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 520,734.00 709,303.90 738,399.00 1,066,450.00 11.54 % 1,189,520

สํารองจาย 163,000.00 51,000.00 240,000.00 4,333,506.00 1,067.95 % 50,613,256

รายจายตามข้อผูกพัน 3,726,150.00 7,421,370.00 7,400,850.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 8,217,520.00 17.86 % 9,685,212

เงินชวยพิเศษ 0.00 309,000.00 0.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,383,105.28 3,564,280.00 3,521,360.00 3,725,150.00 5.29 % 3,922,112

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 307,981.39 504,493.48 533,672.16 800,000.00 0 % 800,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 151,597.61 2,266,717.61 609,642.48 2,000,000.00 0 % 2,000,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 869,549.00 2,709,715.86 3,203,826.77 5,000,000.00 -35.2 % 3,240,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

20,856.00 57,302.24 49,392.30 66,550.00 -29.08 % 47,200

รวมงบกลาง 10,741,150.55 24,431,336.81 36,028,742.80 49,567,556.00 95,855,680
รวมงบกลาง 10,741,150.55 24,431,336.81 36,028,742.80 49,567,556.00 95,855,680
รวมงบกลาง 10,741,150.55 24,431,336.81 36,028,742.80 49,567,556.00 95,855,680

รวมแผนงานงบกลาง 10,741,150.55 24,431,336.81 36,028,742.80 49,567,556.00 95,855,680
รวมทุกแผนงาน 184,960,248.04 592,520,921.59 701,815,620.55 950,000,000.00 1,070,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,070,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 78,242,850 บาท

งบบุคลากร รวม 35,191,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,363,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท

1. ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก   ตั้งไว้  1,399,320  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  55,530  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  666,360  บาท         
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  732,960  บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  300,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  120,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  7,500  บาท  
จํานวน  12  เดือน   รวมเป็นเงิน  180,000  บาท     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้  300,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  อัตราละ  7,500  บาท เดือนละ  15,000
  บาท  
จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน  180,000  บาท    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท

4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  1,099,680  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท  จํานวน  12  เดือน
รวมเป็นเงิน  933,120  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  166,560  บาท  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,264,800 บาท

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 7,264,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  366,480  บาท    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  599,760  บาท       
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน  27  อัตรา  เดือนละ  19,440  บาท  จํานวน  12
  เดือน 
รวมเป็นเงิน  6,298,560  บาท      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 24,828,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 18,050,920 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  18,050,920  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับ
พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น       
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน  สํานัก
ปลัด             รวม   13,136,920  บาท
- เงินเดือนพนักงาน        จํานวน  32  อัตรา   ตั้ง
ไว้  12,617,480  บาท
- เงินเลื่อนระดับ            จํานวน  32  อัตรา   ตั้ง
ไว้      259,720  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  32  อัตรา   ตั้ง
ไว้      259,720  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน  กองกิจการ
สภา      รวม     4,914,000  บาท
- เงินเดือนพนักงาน        จํานวน  11  อัตรา   ตั้ง
ไว้    4,725,000  บาท
- เงินเลื่อนระดับ            จํานวน  11  อัตรา   ตั้ง
ไว้        94,500  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  11  อัตรา   ตั้ง
ไว้         94,500  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 604,800 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้  604,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกองและนิติกร สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  สํานักปลัด  รวม  537,600
  บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน         ตั้งไว้  537,600
  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  120,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท   
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท  
- ตําแหน่งนิติกร 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   4,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  216,000  บาท    
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  กองกิจการสภา 
รวม 67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 550,800 บาท
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3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  550,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการบริหาร
งาน 
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กอง
และหัวหน้าฝาย สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  สํานักปลัด            ตั้งไว้  429,600
  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  120,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  134,400  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝายฯ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  54,000  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝายฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  8  เดือน 
เป็นเงิน 12,000  บาท 
-  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  42,000  บาท 
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  กองกิจการสภา     ตั้งไว้  121,200
  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝายฯ 
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จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 299,300 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  299,300  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา ปฎิบัติหน้าที่สังกัดสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา   ตั้งไว้  293,400  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทน  จํานวน  1  อัตรา   ตั้งไว้      5,900
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,820,970 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  4,820,970  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ต่าง ๆ 
ปฎิบัติหน้าที่สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น
5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด      รวม  4,397,220
  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  36  อัตรา ตั้ง
ไว้ 4,310,920 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  36  อัตรา ตั้ง
ไว้     86,300 บาท
- ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  23,110  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  277,320  บาท 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  23,330  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  279,960  บาท 
-  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  22,890  บาท  จํานวน  12  เดือน  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:28 หน้า : 7/581



เป็นเงิน  274,680  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  12,740  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  305,760  บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  248,880  บาท 

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,270  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  147,240  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)  
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  478,560  บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,340  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  160,080  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  239,280  บาท   
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน   8  เดือน  
เป็นเงิน  159,520  บาท 
-  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท   
- คนงาน  
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จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  108,000  บาท  
- คนงาน 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน   8  เดือน  
เป็นเงิน  216,000  บาท 
- คนงาน (แม่บ้าน) 
จํานวน  5  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  540,000  บาท  

-  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  216,000  บาท 
-  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน    8
  เดือน  
เป็นเงิน  144,000  บาท 
- พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  108,000  บาท  
- พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  8  เดือน  
เป็นเงิน  72,000  บาท 
- พนักงานขับรถยนต์ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  8  เดือน  
เป็นเงิน   216,000  บาท  
5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา   รวม  423,750
  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จํานวน  3  อัตรา 
ตั้งไว้ 415,440 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 5 %   จํานวน  3  อัตรา 
ตั้งไว้ 8,310 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    13,670  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
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เป็นเงิน 164,040 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    10,980  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน 131,760 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 119,640 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 501,260 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  501,260  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าที่สังกัด
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน 36
 อัตรา 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  จํานวน 3 อัตรา 
6.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด       ตั้ง
ไว้ 453,260 บาท
6.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา ตั้ง
ไว้  48,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 42,918,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,060,000 บาท

1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  7,000,000
  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น  กรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงาน  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสายงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก
พนักงาน
และลูกจ้างประจําประเภทค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่า
สมนาคุณ 
ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ  การตรวจกระดาษคําตอบในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
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สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 180,000 บาท

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   ตั้งไว้  180,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  120,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของสํานักปลัดและกองกิจการ
สภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สํานักปลัด  
ตั้งไว้ 90,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองกิจการ
สภา   
ตั้งไว้ 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 33,038,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,033,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  1,360,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:28 หน้า : 12/581



ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าจ้างทํา
เอกสาร
ค่าทําความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กรณี
หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกขอใช้หอประชุม) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งระบบ
ประปารวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวด
รายจ่าย
ประเภทอื่น ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของสํานักปลัดและ
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักปลัด         ตั้งไว้  1,300,000
  บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  กองกิจการสภา  ตั้งไว้       60,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้งไว้  140,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
รายงาน
การประชุมของคณะผู้บริหารจัดทํารายงานผลงานประจําปีของ
องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อ
วิทยุ 
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายงานการประชุมค่าจัด
ทํา
แผ่นพับ ค่าจัดทําวารสารเอกสารงานประชาสัมพันธ์หนังสือ
ประจําเดือน
ประชาสัมพันธ์  การลงโฆษณาทางวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่ง
พิมพ์ 
ค่าจัดทําสื่อวีดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  สปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทําป้าย
หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจการขององค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
ธรรมเนียม 
ค่าคําร้อง  ค่าคําขอ  ค่าหมาย  ค่าประกาศ ค่าอากรและค่าใช้
จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นตํารวจ ชั้นอัยการ ชั้น
ศาลและชั้นการบังคับคดีตามกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของ
องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่ง
แวดล้อม
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าน้ําดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการจัดงานตามภารกิจของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  งานรัฐพิธี  ราชพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา 
งานพระราชทานเพลิงศพ  บุคคลสําคัญ  โครงการต่อต้านยาเสพ
ติด 
งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลและงานอื่นๆ  ซึ่งจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดําเนิน
การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 6,750,000 บาท

6. ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาใน
กิจการ
ที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งในและ
นอกเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง
ซึ่งจัดโดยกระทรวง  กรม  จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วย
งานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สมาคม  สโมสร  ฯลฯ เพื่อการพัฒนา
ความรู้และ
เสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     
7. ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  5,500,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน
ทั้งในและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดและพนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้ 4,500,000 บาท
- พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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8. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้  250,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฏหมาย  ตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้  ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 50,000 บาท

9. ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
มาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึง
พอใจ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี จํานวน 1,500,000 บาท
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10. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี  ตั้งไว้  1,500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องราชสักการะ  ประเภทดอกไม้  ธูปเทียน
แพร  พลุ  ดอกไม้ไฟ  พานพุ่ม  พวงมาลา  ผ้าระบาย  พระบรม
ฉายาลักษณ์หรือวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการจัดงานรัฐ
พิธี  ราชพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  งานรดน้ําดําหัว  งานรับ
เสด็จ  ป้ายและวัสดุเกี่ยวกับงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
 เพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 680,000 บาท

11. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  ตั้งไว้  680,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าโดยสารยานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ของคณะผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะ
กรรมการ
วิสามัญประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ การประชุมเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
11.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก   
สํานักปลัด        ตั้งไว้  280,000  บาท
11.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสมาชิกสภาฯ   
กองกิจการสภา  ตั้งไว้  350,000  บาท
11.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
คณะกรรมการประจําสภาฯ  กองกิจการสภา  ตั้งไว้  50,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2563

จํานวน 20,000,000 บาท

12. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 
ตั้งไว้  20,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าวัสดุและค่าใช้สอยที่เกี่ยวกับการดําเนินการเลือก
ตั้ง 
ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อกําหนดต่าง ๆ  
รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้
จ่าย
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  3      
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 208,000 บาท

13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  208,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าชุดตรวจสารเสพ
ติด
ในปัสสาวะ  ฯลฯ  เพื่อป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วม
ในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปและเพื่อ
เป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
และนําประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  186  ข้อ  7
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 48,500 บาท

14. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  48,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ฯลฯ 
เพื่อป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้าง
กลไก
การมีส่วนร่วมในการลดปัญหา การแพร่ระบาดยาเสพติดให้หมด
สิ้นไป 
และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิด
ผล
เป็นรูปธรรม  และนําประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผน
แก้ไข
ปัญหายาเสพติด รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  185  ข้อ  6      
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ เป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริม
สร้าง
การทํางานให้มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  184  ข้อ  2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 250,000 บาท

16. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  250,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากร
องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้
สมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและกระตุ้นให้
มี
ความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
เข้าสู่
อาเซียน นํามาประยุกต์ใช้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้
พร้อมเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  201  ข้อ  39
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 80,000 บาท

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่า
สมนาคุณ
วิทยากร  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
พูน
คุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  158  ข้อ  2         
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โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร     
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 48,500 บาท

18. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบ
ปราม
การทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง 
ตั้งไว้  48,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ ปลุก
จิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้า
ราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อ
ปลุก
จิตสํานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้
ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตาม
โครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  191  ข้อ  19       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,240,000 บาท

19. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  240,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ
และค่าแรงงานที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานัก
ปลัด
และกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
19.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สํานักปลัด   
ตั้งไว้  200,000  บาท
19.2  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองกิจการสภา  
ตั้งไว้  40,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ปรับปรุงทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทอาคารและ
สถานที่  
สํานักงาน  หอประชุม  บ้านพักพนักงาน  ลิฟท์ห้องปฏิบัติงาน 
ห้องน้ํา ห้องเก็บพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้
งาน
ได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าวัสดุ รวม 2,080,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 465,500 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา  ดินสอ 
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด         ตั้งไว้  270,000  บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองกิจการสภา  ตั้งไว้  130,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       
2.ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฏหมายและระเบียบต่างๆ   
ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือกฏหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ 
บอกรับวารสาร สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ   ที่จําเป็นต้องมีการโฆษณา
และเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      
3. ค่าจัดซื้อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรสํานักงาน  กพ. 
ตั้งไว้  45,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร  กพ.  
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเพื่อปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง และเป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน โดยคํานึงถึงความประหยัดมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  
ปลั๊กไฟฟ้า  สายอากาศ หลอดไฟ  โคมไฟ  สะพานไฟ   ฯลฯ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
4.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักปลัด         ตั้งไว้   70,000
  บาท
4.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองกิจการสภา   ตั้งไว้   10,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 145,000 บาท

5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  145,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ซึ่งเป็นราย
จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปู
โต๊ะ ไม้กวาด
แปรง  น้ํายาทําความสะอาดและวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานของ
สํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
5.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักปลัด         ตั้งไว้  130,000
  บาท
5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  กองกิจการสภา   ตั้งไว้   15,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

6. ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ  ซึ่งเป็นราย
จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ เหล็ก ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย คอนกรีต 
ตะปู เชือก ท่อคอนกรีต สีทินเนอร์ ท่อ PVC และวัสดุอุปกรณ์
ประปา 
เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ขององค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท

7. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  ประจําสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักปลัด         ตั้ง
ไว้  70,000  บาท
7.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองกิจการสภา  ตั้ง
ไว้   50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 430,000 บาท

8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รวม  430,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ
ต่าง ๆ  
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
8.1  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักปลัด        ตั้ง
ไว้  370,000  บาท
8.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองกิจการสภา  ตั้ง
ไว้   60,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
          

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  พลาสเตอร์ 
น้ํายาล้างแผล  ถุงมือ  กรรไกร  ยาสามัญประจําบ้านและ
น้ํายาเคมีหรือเคมีภัณฑ์อื่นๆ  ที่จําเป็นต้องมีไว้ใช้ประจํา
ตู้ยากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

10. ค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการบํารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น สวนไดโนเสาร์  
สวนหย่อมหน้าสํานักงาน  สนามแข่งเรืออําเภอกมลาไสย  เป็น
ต้น 
โดยจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทสารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช ใบมีด
เครื่องตัดหญ้า มีด เชือก สปริงเกอร์ จอบ เสียม ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์         
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

11.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  
ประเภทกระดาษโฟโต้  ภาพถ่าย  กระดาษสติ๊กเกอร์  โปสเตอร์  
ผ้าไวนิล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในงานเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์  
ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
11.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักปลัด         ตั้ง
ไว้  20,000 บาท
11.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  กองกิจการสภา  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 720,000 บาท

12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  720,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่อง  หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ  
(HUB)  Printer Switching Box  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  
ฯลฯ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กิจการของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
12.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักปลัด        ตั้งไว้  650,000
  บาท
12.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองกิจการสภา   ตั้งไว้    70,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 300,000 บาท

1. ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฝากส่งเอกสาร  พัสดุภัณฑ์  ค่าธรรมเนียม  
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  140,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์
เน็ต 
การเชื่อมต่อระบบสัญญาณ เครือข่าย  สื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
โทรภาพผ่านสัญญาณ  ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่าใช้
จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

งบลงทุน รวม 132,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล
ตั้งไว้  23,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท 
รวมเป็นเงิน 23,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบค้นและ
บันทึก
ข้อมูลประจําสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และ
มี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
การประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
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แบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
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ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จํานวน 10,500 บาท

2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
ตั้งไว้  10,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart Card Reader) จํานวน 15 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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-  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 2609  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2562  
เรื่อง  การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  934  ข้อ  5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 99,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมและทางลาดคนพิการ จํานวน 99,000 บาท
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1. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมและทางลาดคนพิการ 
ตั้งไว้   99,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ํา - ห้องส้วมและทางลาดคนพิการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  369/2563     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 45(8)  
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 189  ข้อ 16
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,030,320 บาท
งบบุคลากร รวม 8,230,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,230,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,619,970 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  6,619,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน       จํานวน  16  อัตรา    ตั้ง
ไว้   6,361,470  บาท
- เงินเลื่อนระดับ           จํานวน  16  อัตรา    ตั้ง
ไว้     129,250  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  16  อัตรา    ตั้ง
ไว้     129,250  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 77,520 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้  77,520  บาท
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ค่าเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับการสู้รบ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดกองแผนและงบ
ประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น    
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   860   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  10,320  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  163,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝาย สังกัดกองแผน
และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
แยกเป็น      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝายฯ          
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       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 598,910 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  598,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ 
และเงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  2  อัตรา    ตั้งไว้  587,160
  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทน   จํานวน  2  อัตรา    ตั้งไว้   11,750
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,720 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  650,720  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ต่าง ๆ 
จํานวน 5 อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จํานวน  5  อัตรา ตั้งไว้   637,920  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ          
จํานวน  5  อัตรา ตั้งไว้ 12,800  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,980  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  131,760  บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,270  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  147,240  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  358,920  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  5  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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งบดําเนินงาน รวม 1,792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  200,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค/ 
สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุ  
โทรทัศน์/โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ รวมไปถึง
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่าย
ประเภทอื่น ฯลฯ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองแผนและงบ
ประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 650,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม  ตั้งไว้  650,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองคณะ
กรรมการ
ในการจัดประชุมอบรมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับ
สนุน
ดูแลการทํางานตามภารกิจกองแผนและงบประมาณในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
เพื่อการจัดประชุม จัดทํา ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ เพื่อจัดทําเป็นแผน
พัฒนา
ท้องถิ่น  การจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ่ายเป็นค่ารับรอง ประเภท
อาหารว่าง 
เครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ ในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจ
หน้าที่
และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 220,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
ตั้งไว้  220,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตาม
ประเมินผลงานโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ/
เพิ่มเติม และเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กาฬสินธุ์  และติดตามประเมินผลโครงการประเภทเงินอุดหนุน
ให้หน่วยงานราชการอื่น  เพื่อนํามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางใน
การ
ปรับปรุงและแก้ไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
ไปราชการอื่น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ของพนักงาน  ลูกจ้าง
ประจํา
และพนักงานจ้าง  สังกัดกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:28 หน้า : 43/581



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  70,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ
และค่าแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  
ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามา
ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

ค่าวัสดุ รวม 532,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  220,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ  
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
ภารกิจ
ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เช่นแบตเตอรี่ น้ํากลั่น 
ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้กับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองแผนและงบประมาณ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  น้ํามันหล่อลื่น
ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายและ
ภารกิจอื่น ๆ 
ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 230,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  230,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  
กระดาษต่อเนื่อง   หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแว
ร์ 
สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB)
Printer Switching Box เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000
  บาท  
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองแผนและงบ
ประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)  ตั้งไว้  8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559    
       

งานบริหารงานคลัง รวม 24,980,830 บาท
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งบบุคลากร รวม 16,171,830 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,171,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,081,830 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  14,081,830  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง  
3  ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   สําหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงาน
สังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน  กอง
คลัง                    รวม    6,640,710  บาท
- เงินเดือนพนักงาน      จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้   6,385,290  บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้      127,710  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้      127,710  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน   รวม    5,819,680  บาท
- เงินเดือนพนักงาน      จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้   5,595,840  บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้      111,920  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  17  อัตรา         ตั้ง
ไว้      111,920  บาท
1.3 ค่าเงินเดือนพนักงาน หน่วยตรวจสอบภาย
ใน  รวม    1,621,440  บาท
- เงินเดือนพนักงาน      จํานวน    4  อัตรา          ตั้ง
ไว้  1,589,640  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน   4  อัตรา           ตั้ง
ไว้       31,800  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้  134,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงาน และเงินค่าตอบแทน
อื่น
นอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กอง  
สังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  กองคลัง  รวม  67,200
 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน        ตั้งไว้ 67,200
 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท   
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
รวม  67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน     ตั้งไว้  67,200 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท
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3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  206,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวย
การ  
และหัวหน้าฝายสังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองคลัง ตั้งไว้ 103,200
 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท     
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 36,000  บาท 
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
 ตั้งไว้  103,200 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  5,600 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท   
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย 
จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  36,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,542,180 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,542,180  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองคลัง   
รวม  705,800  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  6  อัตรา ตั้งไว้ 691,960
  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ    จํานวน  6  อัตรา  ตั้งไว้  13,840
  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,280  บาท   จํานวน  12
  เดือน   
เป็นเงิน  147,360  บาท     
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท   จํานวน  12
  เดือน   
เป็นเงิน  239,280  บาท     
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,150  บาท   จํานวน  12
  เดือน   
เป็นเงิน  145,800  บาท       
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท   จํานวน    8
  เดือน   
เป็นเงิน  159,520  บาท  
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
รวม 592,300 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว้  580,680
  บาท
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- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ    จํานวน  4 อัตรา ตั้งไว้   11,620
  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,740  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  152,880  บาท       
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  150,240  บาท       
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,150  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  145,800  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,980  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  131,760  บาท       
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  หน่วยตรวจสอบภายใน   
รวม   244,080 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้  239,280
  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  1 อัตรา ตั้งไว้     4,800
  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ     9,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ     9,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 207,020 บาท
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5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  207,020  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัด
กองคลังกองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง  
ตั้งไว้ 105,680 บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  53,340 บาท
5.3 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  หน่วยตรวจสอบภายใน   

ตั้งไว้ 48,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 8,717,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,843,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตั้งไว้  1,000,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกําหนด
ให้รับค่าตอบแทน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด     
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 143,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  143,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและ
ทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กองคลัง
ตั้งไว้ 90,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
ตั้งไว้  50,000  บาท
2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หน่วยตรวจ
สอบภายในตั้งไว้ 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,800,000 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  1,800,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานทุกส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิใน
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  กองคลัง  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 900,000 บาท

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  900,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เช่น  ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของบุตร
พนักงานและลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 1,055,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าเย็บ
หนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ  ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ  
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน       
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

2. ค่ารับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล   โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง ทําอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการรับรอง  รวมทั้งค่าบริการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือมาทัศนศึกษาดูงานและ
คณะที่มาตรวจราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไป
ราชการ เพื่อออกติดตามการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และงานด้าน
พัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อออกให้
บริการ
รับชําระค่าเช่าซื้อที่ดินของรัฐ ค่าธรรมเนียมบํารุง/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรมและจากสถานการค้าน้ํามันและ
การเดินทางไปราชการอื่นตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ    
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน

จํานวน 40,000 บาท

4. โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
การดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากร
ของโรงเรียน  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบการการปฏิบัติ
งาน 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ เพื่อตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
ตรวจสอบปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และให้คําแนะนํา
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  204  ข้อ  46      
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 250,000 บาท

5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  (E-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  250,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(E-LAAS)  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงด้านการงบประมาณ การพัสดุ การ
เงิน  
การคลัง โดยใช้ระบบเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติ ทําให้การปฏิบัติ
งาน
ด้านการคลัง การจัดทํางบประมาณ การรับเงิน การวางฎีกา เบิก
จ่ายเงิน  
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงรายการข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลผู้เสีย
ภาษี เพื่อให้ระบบลงบัญชีและรายงานทางการเงินสามารถตรวจ
สอบข้อมูล
เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามโครงการกองคลัง  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น 
พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  203  ข้อ  45
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market ระบบ e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธี
การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market ระบบ e-bidding 
ตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-
Market 
ระบบ e-bidding เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณ
วิทยากร ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานด้านการพัสดุ รายละเอียดตามโครงการกองพัสดุ
และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  192  ข้อ  22       
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 100,000 บาท

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินค่าโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
บํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด สําหรับน้ํามัน
ที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์เรียกเก็บและยาสูบ และให้การจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ทั่วไปถึงครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบ
แสดงรายการ
พร้อมชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมตรงตามเวลาที่กําหนด รายละเอียด
ตามโครงการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  191  ข้อ  20
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 125,000 บาท

8. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  125,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ
และค่าแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ   
ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่นํามา
ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
8.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  กองคลัง    
ตั้งไว้ 80,000 บาท
8.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  กองพัสดุและทรัพย์สิน  

ตั้งไว้ 40,000 บาท
8.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน  

ตั้งไว้ 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

ค่าวัสดุ รวม 1,199,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 685,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  655,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา
อันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 
แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจ
สอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองคลัง                    
ตั้งไว้   230,000  บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  400,000  บาท
1.3 ค่าวัสดุสํานักงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน  
ตั้งไว้    25,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
            
2. ค่าแบบพิมพ์  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าแบบพิมพ์ จัดซื้อแบบใบฏีกา บัญชีงบหน้า 
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนวัสดุหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ใน
ภารกิจของกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
2.1 ค่าแบบพิมพ์  กองคลัง                       ตั้งไว้  20,000
  บาท
2.2 ค่าแบบพิมพ์  กองพัสดุและทรัพย์สิน      ตั้งไว้  10,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศสะพานไฟ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการ
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองคลัง                    ตั้งไว้  5,000
  บาท
3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตั้งไว้  5,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 42,000 บาท

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แบตเตอรี่  น้ํากลั่น  ใบปัดน้ํา
ฝน  ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้กับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ประจํากองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วย
ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
4.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองคลัง  
ตั้งไว้  20,000  บาท
4.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    
ตั้งไว้  20,000  บาท
4.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  หน่วยตรวจสอบภายใน    
ตั้งไว้  2,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 92,000 บาท

5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  92,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถ
ยนต์  
รถจักรยานยนต์  เครื่องยนต์ต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจ
อื่น ๆ  
ของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
5.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองคลัง  
ตั้งไว้  50,000  บาท
5.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  40,000  บาท
5.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้  2,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 370,000 บาท

6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รวม  370,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกเครื่อง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง
เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาน
(HUB)
Printer Switching Box เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000
  บาท  
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองคลัง  กองพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
6.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง                    ตั้งไว้ 
 180,000  บาท
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตั้ง
ไว้  180,000  บาท
6.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้ง
ไว้    10,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  2,200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 220,000 บาท

2. ค่าน้ําประปา  ตั้งไว้  220,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ําประปา  เช่น  ค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

3.  ค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  การ
รับส่งโทรศัพท์  โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต  ตั้งไว้  100,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์
เน็ต 
การเชื่อมต่อระบบสัญญาณ เครือข่าย  สื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพ
ผ่านสัญญาณ  ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 92,000 บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล  
ตั้งไว้  46,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท 
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบค้นและ
บันทึก
ข้อมูลประจํากองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6G Hz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถ
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การประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory  
รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 
1TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล 
ตั้งไว้  46,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท 
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบค้นและ
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บันทึก
ข้อมูลประจํากองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถ
การประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 340,751,210 บาท

งบบุคลากร รวม 264,758,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,758,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 211,929,790 บาท

1.ค่าเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  6,647,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
- เงินเดือนพนักงาน       จํานวน   22   อัตรา    ตั้ง
ไว้  6,367,120  บาท
- เงินเลื่อนระดับ           จํานวน   22   อัตรา    ตั้ง
ไว้    140,420  บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน   22   อัตรา    ตั้ง
ไว้    140,420  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
    
2. ค่าเงินเดือนครู  ตั้งไว้ 205,281,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12
  โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน            

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,906,890 บาท

3.ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน ตั้งไว้  117,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว้ 168,000 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
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เป็นเงิน   67,200  บาท 
-  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน    6  เดือน 
  
เป็นเงิน   50,400  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
      
4. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวม  22,789,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ค่าครองชีพชั่วคราว  ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน
เต็มขั้น) 
ค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยว
ชาญ
พิเศษ ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน ประเภทชํานาญ
การ ชํานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
 โรงเรียน   
4.1 เงินปรับเพิ่มเงินเดือน                 ตั้งไว้     4,105,640
  บาท
4.2 ค่าตอบแทนพิเศษ                     ตั้งไว้         73,350
  บาท
4.3 ค่าตอบแทนรายเดือน                 ตั้งไว้   16,398,900
  บาท
4.4 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน     ตั้งไว้     2,211,400
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 91,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:28 หน้า : 74/581



5. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้   91,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
หัวหน้าฝาย  และศึกษานิเทศก์สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน   67,200  บาท      
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย          
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน   18,000  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย          
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน   8  เดือน  
เป็นเงิน   12,000  บาท       
-  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์         
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน   3  เดือน  
เป็นเงิน  16,800  บาท        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,272,400 บาท

6. ค่าเงินวิทยฐานะ ตั้งไว้  21,272,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  ประเภทชํานาญการ  ชํานาญการ
พิเศษ  
เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,870,280 บาท

7. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้  1,870,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกประจําและเงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้าง
ประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
 โรงเรียน   
-  ลูกจ้างประจํา           ตั้งไว้   1,833,600  บาท
-  เงินเพิ่มค่าตอบแทน    ตั้งไว้       36,680  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,202,390 บาท

8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,275,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  8  อัตรา    ตั้ง
ไว้   1,247,180  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  8  อัตรา    ตั้ง
ไว้       27,970  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   12,740  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  152,880  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   12,270  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  147,240  บาท      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   13,080  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  156,960  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   11,690  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
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เป็นเงิน  140,280  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   15,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  191,640  บาท      
-  ผู้ช่วยครู 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   19,550  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  234,600  บาท        
-  ผู้ช่วยครู 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   15,970  บาท  จํานวน    8
  เดือน  
เป็นเงิน  255,520  บาท        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  

9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,927,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
และพนักงานจ้างทั่วไป  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน  
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้    4,830,620  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ       ตั้งไว้         96,620  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 484,740 บาท
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10. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  45,180  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน   8  อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   
11. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 439,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนใน
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    

งบดําเนินงาน รวม 75,947,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน   ตั้งไว้   50,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  คณะ
กรรมการ
ดําเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้   30,000
   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  
และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าใช้สอย รวม 75,535,120 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้   20,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
ค่าเข้าเล่มเอกสารของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์/ โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ  ฯลฯ  เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 5,786,910 บาท

1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตั้งไว้ 5,786,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ440 บาท/ภาคเรียน (880
 บาท/คน/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 475 บาท/ภาคเรียน (950
/คน/ปี) ดังนี้    
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้    212,010  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้    194,760  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้    404,320  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้    485,200  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้      89,140  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้    156,220  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้    447,760  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  2,451,170  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้    535,930  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้    406,990  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตั้งไว้    156,070  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้    247,340  บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ             
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ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 3,001,900 บาท

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้   3,001,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กิจกรรมที่ 5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 450 บาท/ปี , มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
อัตราคนละ 500 บาท/ปี  ดังนี้   
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้    109,650  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้    100,900  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้   210,050  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้    251,750  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้      46,350  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้      81,050  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้    232,150  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  1,272,800  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้    277,450  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้    210,350  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้      81,300  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้    128,100  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ      

ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จํานวน 2,781,740 บาท
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3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน   ตั้งไว้   2,781,740  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนใน
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่ 5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กิจกรรมที่ 5.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 210 บาท/ภาคเรียน 
(420 บาท/คน/ปี),มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 230
 บาท/ภาคเรียน 
(460/คน/ปี)  ดังนี้    
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้   101,760  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้     93,560  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้   194,500  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้    233,260  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้      42,900  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้      75,100  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้    215,180  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  1,178,860  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้    257,360  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้    195,280  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้     75,180  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้    118,800  บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ       
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ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 24,748,000 บาท

4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 24,748,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่  5  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อัตราคนละ 1,750 บาท /
ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อัตราคนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ปี)  
และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา  ดังนี้   
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้    992,100  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้    898,600  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้  1,822,100  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้   2,210,300  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้     398,700  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้     712,100  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  2,052,700  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  9,778,400  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้  2,136,700  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้  1,915,100  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้    687,000  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้  1,144,200  บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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จากสํานักงบประมาณ       

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เข้าร่วม
การอบรม 
การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และการเรียนรู้ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
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ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ จํานวน 100,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
กิจกรรมที่  3.16  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ  
(1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด  
จํานวน 200,000 บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 240,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้  240,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
โรงเรียนละ  20,000  บาท  จํานวน 12 โรงเรียน  
รวมเป็นเงิน 240,000 บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 1,200,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   
ตั้งไว้  1,200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ให้โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน           
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษา
ของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ  100,000  บาท  จํานวน 12 โรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท    
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ             
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD)

จํานวน 2,000,000 บาท

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBMLD) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
และการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น     
กิจกรรมที่  3.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น  (SBMLD)  โดยจัดสรรให้ 
(1)  โรงเรียนที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562  
โรงเรียนละ  500,000  บาท   จํานวน 4 โรงเรียน  
รวมเป็นเงิน  2,000,000  บาท    
(2)  โรงเรียน SBMLD  ดีเด่น  
โรงเรียนละ  250,000  บาท  จํานวน 1 โรงเรียน  
รวมเป็นเงิน  250,000  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ             
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,248,000 บาท

10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   1,248,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน           
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.7  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจัดสรรให้ข้าราชการครู 
อัตราละ 3,000 บาท จํานวน 416 อัตรา รวมเป็นเงิน 1,248,000
 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรจากสํานักงบ
ประมาณ       
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด   
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,980,000 บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถาน
ศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  3,980,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว
 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
ข้อ 2.3 (33) เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับพัฒนา
ครู
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 398 คน 
คนละ 10,000 บาท เป็นเงินจํานวน 3,980,000 บาท      
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ             
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 600,000 บาท

12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน    
ตั้งไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
โรงเรียนละ 50,000 บาท จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 600,000 บาท  
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 219,000 บาท

13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติด
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.9  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
(1)  โรงเรียนละ  15,000  บาท จํานวน 12 โรงเรียน  
รวมเป็นเงิน  180,000  บาท  
(2)  ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12
 โรงเรียน     
รวมเป็นเงิน จํานวน 36,000 บาท  
(3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
จํานวน 1 คน คนละ 3,000 บาท            
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

จํานวน 600,000 บาท

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง”
สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
ตั้งไว้  600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" 
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น    
กิจกรรมที่ 3.19 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง"  โดยจัดสรรให้ จํานวน 12 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,200,000 บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ          
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 300,000 บาท

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
ตั้งไว้  300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น         
กิจกรรมที่  3.17  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท.  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน  6  โรงเรียน  
โรงเรียนละ  50,000  บาท  รวมเป็นเงิน 300,000 บาท   
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ
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ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว   
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

16. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  300,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่ 3.18 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 50,000 บาท จํานวน 12 โรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 600,000 บาท   
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ           
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ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 201,600 บาท

17. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตั้งไว้  201,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง 
ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน        
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561    
รายการที่  3  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น        
กิจกรรมที่  3.2  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
(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 รวมเป็น
เงิน 86,400 บาท  
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ             
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ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 9,996,000 บาท

18. ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ตั้งไว้  9,996,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนใน
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
รายการที่  4  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)   
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/
ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)  ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้    441,000  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้    366,000  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้    627,000  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้    825,000  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้    129,000  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้    267,000  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้    801,000  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  3,942,000  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้  1,053,000  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้    879,000  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้    192,000  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้    474,000  บาท 
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 450,000 บาท

19. ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตั้งไว้  450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์เกี่ยวกับ
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม พิธีการทางศาสนาเช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน ค่ามหรสพ การแสดง และค่า
ใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน
ฯลฯ เพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู  สืบทอด
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 164  ข้อ  3           

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 6,541,970 บาท
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20.ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 6,541,970   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน  โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว
 3274 
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
รายการที่ 5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
กิจกรรมที่ 5.2 ค่าหนังสือเรียนโดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี 
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2 คนละ 877 บาท/ปี 
(*ม.2 แก้ไขตามสํานักงบประมาณ)
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี 
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี 
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี 
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี   ดังนี้   
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์            ตั้งไว้    230,164  บาท 
1.2 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้    215,025  บาท 
1.3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์           ตั้งไว้    461,020  บาท 
1.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม              ตั้งไว้    553,419  บาท 
1.5 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม          ตั้งไว้    101,602  บาท 
1.6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม           ตั้งไว้    175,080  บาท 
1.7 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้    504,095  บาท 
1.8 โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้  2,799,970  บาท 
1.9 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                 ตั้งไว้    596,109  บาท 
1.10 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้    445,047  บาท 
1.11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้    182,191  บาท 
1.12 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้    278,248  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ      
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โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน จํานวน 240,000 บาท

21. โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
ตั้งไว้  240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนา
ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ครู - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดและนํา
ความรู้
ไปใข้ในชีวิตประจําวันได้  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน  รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  180  ข้อ  23           
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

22. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้  800,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ ค่าเตรียมสนามแข่งขันค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าจัดทํา
เกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลซึ่งมีการแข่งขัน ฯลฯ
 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักเรียนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการ
แข่งขันกีฬาคัดเลือกนักกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ  และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  155  ข้อ 1          
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โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 500,000 บาท

23.โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์   
ตั้งไว้  500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าถ้วยรางวัลค่าชุดกีฬา ฯลฯ เพื่อ
จัดการ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วย
งานราชการอื่น 
โดยมีประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
เข้าร่วมการแข่งขัน  เป็นการส่งเสริม การออกกําลังกาย เสริม
สร้าง
ให้ประชาชนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผล
ต่อ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่ดี  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  156  ข้อ  5           
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โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

24. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 100,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันนักเรียนคน
เก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการ
พัฒนา
ค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้การจัดการ
ศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  182  ข้อ  27           
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,000,000 บาท

25. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าวัสดุค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ
ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียดตาม
โครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  10           
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร   
การเรียนการสอน

จํานวน 60,000 บาท

26. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การส
อน
ตั้งไว้   60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้ครู ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้า
ใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง
ขึ้น 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  177  ข้อ 11          
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โครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 250,000 บาท

27. โครงการปฏิบัติธรรม  ตั้งไว้  250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมา 
เครื่องเสียงและแสงสว่าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธ
ศาสนา 
เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อ
บําเพ็ญ
คุณความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นการปลูกฝัง
ศีลธรรมให้พุทธศาสนิกชนรายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  2           
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 120,000 บาท

28. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตั้งไว้  120,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพภาย
ใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ  เพื่อให้โรงเรียน
ดําเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดโครงการกองการ
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  175  ข้อ  5         
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โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท

29. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน   ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  บุคลากร ทางการศึกษา
และคณะกรรมการสภานักเรียนได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน
ในระบอบประชาธิปไตย รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  4          
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โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

30. โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมทางวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 178  ข้อ  14           
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)

จํานวน 400,000 บาท

31. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  ตั้งไว้  400,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU) เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าลงทะเบียน (การฝึกอบรม) ค่า
วัสดุ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  200  ข้อ  36           
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) จํานวน 2,400,000 บาท

32. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)  ตั้งไว้  2,400,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษา
จีน 
(MOU) โดยจ้างครูภาษาจีนโรงเรียนละ 1 คน  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนละ 20,000 บาท 
จํานวน 10 เดือน เป็นเงิน  200,000 บาท/โรงเรียน  จํานวน 12
 โรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 
ที่ ศธ 04002/ว 973  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา      
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  178  ข้อ  16           
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จํานวน 3,000,000 บาท

33. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  ตั้งไว้  3,000,000  
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ  โดยจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 1
 คน 
เดือนละ 25,000 บาท  จํานวน 10 เดือน เป็นเงิน 250,000
 บาท/ โรงเรียน 
จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้นักเรียน  ส่งเสริม
เจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  
ที่ ศธ 04002/ว 973 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กับองค์กรเจ้าของภาษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  178  ข้อ  17           
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โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 200,000 บาท

34. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ประสาน
งาน
วิชาการ 9 กลุ่มสาระ การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละศูนย์ฯ ดําเนิน
กิจกรรม/ โครงการ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  176  ข้อ  8          
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โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

35. โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์  ตั้งไว้  500,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาว
กาฬสินธุ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถ่าย
ทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ศิลปะการ
แสดงดนตรี
โปงลาง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการกอง
การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  1           
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โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จํานวน 50,000 บาท

36. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
เพื่อเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้เรียนรู้และมี
ความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  12
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โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

37. โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่ง
ชาติ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการลูกเสือของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้
กํากับ
ลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  174  ข้อ  1           
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โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - จีน   
(MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ

จํานวน 700,000 บาท

38. โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - จีน (MOU) 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ    
ตั้งไว้  700,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
นักเรียน
ไทย - จีน (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กับ
สถาบัน
ขงจื้อ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ให้กับทางสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามซึ่งเป็นผู้รับจัดสําหรับเป็นค่าดินทาง ค่า
ธรรมเนียม  ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก ค่าสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ
ทางภาษาจีนของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเดินทางเข้าร่วม
ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรม
จีน 
ณ ประเทศจีน  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1571 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนัก
เรียน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเดินทาง
ไปเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  178  ข้อ  15           
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โครงการวันครู จํานวน 100,000 บาท

39. โครงการวันครู  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันครู เช่น ค่าจัด
สถานที่ 
ค่าจัดทําเกียรติบัตรค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อ
ยกย่อง เทิดทูน
และสร้างขวัญกําลังใจแด่คุณครูตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมทาง
การศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการกองการ
ศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  200  ข้อ  37          
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

40. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้   100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  เพื่อให้
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดได้
เรียนรู้
ด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนสามารถจัดทําหลักสูตรการท่อง
เที่ยว
ในโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน  เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการท่อง
เที่ยว 
จัดการท่องเที่ยว และนําความรู้ที่ได้มาดําเนินการจัดการเรียน
การสอน
ให้เป็นรูปธรรม รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 180  ข้อ  22           
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โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน   
ให้แก่นักเรียนในสังกัด

จํานวน 200,000 บาท

41. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
ให้แก่นักเรียนในสังกัด  ตั้งไว้  200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาขีพสร้าง
รายได้ 
ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด เช่น ค่าจ้าง ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ระหว่าง ปิดภาคเรียนแก่นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 โรงเรียน ให้นักเรียนมีงานทําใน
ระหว่าง
ปิดภาคเรียนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกวินัย
ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 081.4/ว 413 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 
เรื่อง การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  173  ข้อ  1           
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โครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

42. โครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น ตั้งไว้  100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรู้ ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํา
วันได้ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 182  ข้อ  26           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

43. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ
และค่าแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  
ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามา
ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 332,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เช่น  
ปากกา ดินสอ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ําดื่ม แฟ้ม แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  2,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เช่น  
สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้
ในภารกิจของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้   20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้
มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่  น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝนยางรถ
ยนต์
และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ประจํากองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  น้ํามันหล่อ
ลื่น
ใช้กับรถยนต์ ถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน 
ตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้
มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
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ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง  หมึกเครื่อง
พิมพ์  
แผ่นกรองแสง  ซอฟแวร์  สายเคเบิลคอมพิวเตอร์  เครื่องกระจาย
สัญญาน 
(HUB) Printer Switching Box เครื่องอ่าน และบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล
ตั้งไว้   46,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวม
เป็นเงิน 
46,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบค้นและบันทึกข้อมูล
ประจํากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กาฬสินธุ์  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถ
การประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
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ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 12,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,551,540 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,987,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,077,400 บาท

1. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)  
ตั้งไว้  310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 3 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่
นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เป็นการ
สงเคราะห์
และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ราย
ละเอียดตาม
โครงการของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาด (โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)  
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ตั้งไว้  80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามหญ้า 
พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน  ซ่อมแซม/ บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  รายละเอียดตาม
โครงการของโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน (โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์)   
ตั้งไว้  530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 6 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน  เป็น
การ
สงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        
4. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทําประตูหน้า
โรงเรียน (โรงเรียนดงมูลวิทยาคม)  ตั้งไว้  142,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทําประตู
หน้าโรงเรียน  จํานวน  1  แห่ง  เพื่อให้โรงเรียนมีประตูเปิด - ปิด
ได้สะดวก  เกิดความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและครู  ง่ายต่อ
การดูแลและรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน รายละเอียดตาม
โครงการของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม)   
ตั้งไว้  170,000  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จํานวน 2 คัน 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทาง
มาเรียน เป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบ
ครัว
ผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6. ค่าจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม) 
ตั้งไว้  678,000  บาท
6.1  ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 2 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่
นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เป็นการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.2  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาด  ตั้งไว้  108,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามหญ้า 
พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน  ซ่อมแซม/บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม รายละเอียดตาม
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โครงการของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.3  ค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วยสอน 
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วย
สอน  
โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการส
อน
จํานวน 2 อัตรา เป็นเวลา 10 เดือนเดือนละ 15,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียน
รู้ รายละเอียด
ตามโครงการของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน (โรงเรียนเมืองสมเด็จ)    
ตั้งไว้  400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จํานวน 7 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน 
เป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดตามโครงการ
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน (โรงเรียนลําปาววิทยาคม)   
ตั้งไว้  297,000  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จํานวน 3 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียนเป็นการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนลําปาววิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

9. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน (โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม)  
ตั้งไว้  320,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 2 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เป็นการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน (โรงเรียนหนองห้างพิทยา)   
ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จํานวน 3 คัน เพื่อส่ง
เสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เป็นการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 
รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหนองห้างพิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) จํานวน 200,000 บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม)
ตั้งไว้  200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทาง
ไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม สัมมนา 
เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน และการเดินทางไปราชการอื่นตาม
ภารกิจ 
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการ International Camp 2019 จํานวน 100,000 บาท
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12. โครงการ International Camp 2019 (โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ International Camp
2019  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน
ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้  และฝึกฝนตัวเอง
ด้านการทักษะภาษา รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  371  ข้อ  393
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โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

13. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนาจิตใจ
และส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นคนดีมีจริยธรรม น้อมนําหลักธรรม
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  371  ข้อ  394          
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)  ตั้งไว้ 150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ
 
เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหนองห้าง
พิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  281 ข้อ 121          
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โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จํานวน 150,000 บาท

15. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 
ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทาง
ไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 
เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน และการเดินทางไปราชการอื่นตาม
ภารกิจ 
รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนจุมจังพลังราฏร์  องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 270 ข้อ 98
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

16. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร) 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้
ความรู้
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนคลอง
ขามวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  371  ข้อ  395           
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 100,000 บาท

17.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (โรงเรียนหนองห้าง
พิทยา)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา
รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  281  ข้อ  122           
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

18. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเภทรถยนต์ ที่ใช้ในราชการของโรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ
และ
ค่าแรงงาน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้               
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ค่าวัสดุ รวม 179,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 34,800 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน (โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม)     
ตั้งไว้  34,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ที่เย็บ กระดาษ
กรรไกร ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 145,000 บาท

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์)   
ตั้งไว้ 120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับยาน
พาหนะ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ที่นํามา
ใช้
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ องค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม)  
ตั้งไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับยานพาหนะ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ที่นํามา
ใช้
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,384,340 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,462,100 บาท

1. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) ตั้งไว้ 356,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแส
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ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร) ตั้งไว้  324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแส
ไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนดงมูลวิทยาคม) ตั้งไว้  432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงเรียนดงมูล
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) ตั้งไว้  240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม) ตั้งไว้ 122,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี) 
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ตั้งไว้  600,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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7. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนบัวขาว) ตั้งไว้  2,100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนบัวขาว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนเมืองสมเด็จ) ตั้งไว้  340,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆของโรงเรียนเมือง
สมเด็จ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

9. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนลําปาววิทยาคม) ตั้งไว้  453,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนลําปาว
วิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) 
ตั้งไว้ 140,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

11. ค่าไฟฟ้า (โรงเรียนหนองห้างพิทยา) ตั้งไว้  355,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนหนองห้าง
พิทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 96,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 66,000 บาท
1. ค่าบริการโทรศัพท์ (โรงเรียนดงมูลวิทยาคม) ตั้งไว้  60,000  
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับ
ส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการโรงเรียนดง
มูลวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
2. ค่าบริการโทรศัพท์ (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) ตั้งไว้  6,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับ
ส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการโรงเรียน
ทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
               
3. ค่าบริการโทรศัพท์ (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี)   
ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับ
ส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการโรงเรียนเนิน
ยาง
ประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
4. ค่าบริการโทรศัพท์ (โรงเรียนลําปาววิทยาคม) ตั้งไว้  10,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การรับ
ส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการโรงเรียนลํา
ปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 826,240 บาท

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) 
ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริ
หาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร) 
ตั้งไว้ 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนดงมูลวิทยาคม)  
ตั้งไว้ 165,600  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) 

ตั้งไว้ 124,440  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                

5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี)
ตั้งไว้ 180,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
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กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
6. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนเมืองสมเด็จ)  
ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนลําปาววิทยาคม)  
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
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ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลําปาววิทยาคม องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
8. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคม)
ตั้งไว้  70,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
        
9. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โรงเรียนหนองห้างพิทยา)  
ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยว
กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือระบบเคเบิล
ทีวี
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนัก
เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 2,148,460 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,460 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) จํานวน 109,560 บาท

1. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม)  
ตั้งไว้  109,560  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด ชุดละ
109,560 บาท ประกอบด้วย  เครื่องขยายเสียง มิกเซอร์เอฟเฟ็ค 
ขนาด 12 CH ตู้ลําโพงทุ้ม ตู้ลําโพงกลาง-แหลม คลอสโอเวอร์ 
ไมค์ลอย ตู้แล็ค และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็น เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ราคาท้องตลาด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 956 ข้อ 113

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) จํานวน 20,000 บาท
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2. ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)  
ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ 
ฟิลล์สไลด์ แผ่นใส หนังสือ  เป็นต้น
2. อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 1/3 นิ้ว  
3. สามารถใช้ร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4. ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ํากว่า 850,000 พิกเซล 
5. มีระบบการซูมภาพไม่น้อย
กว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital) 
6. มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และไฟส่องสว่างด้าน
ล่าง ชนิด LED 
7. มีช่องต่อสัญญําณ Input/Output อย่ํางน้อย RGBx2 S-
Videox1 Videox1 USB และ RS-232     
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์       
- ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 958 ข้อ 123
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ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) จํานวน 33,700 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์) 
ตั้งไว้ 33,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1
 เครื่อง 
เครื่องละ 33,700 บาท  รวมเป็นเงิน 33,700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้       
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ       
2. ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP      
3. ระดับความละเอียดของภาพ XGA      
4. ขนาดค่าความส่องสว่าง 3,500 ANSI Lumens    
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์       
- ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 958 ข้อ 124 
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ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า    
(โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)

จํานวน 35,200 บาท

4. ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์) 
ตั้งไว้  35,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 จอ 
จอละ 35,200 บาท รวมเป็นเงิน 35,200  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว       
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ 
หรือรีโมทคอนโทรล  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลด์ 50 เฮิรตซ์ 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์       
- ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 958 ข้อ 125
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,950,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ 
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถบ้านพักครู  
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร       
โดยดําเนินการเทคอนกรีตโรงจอดรถบ้านพักครู ขนาดกว้าง 
11.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1/2563       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561       
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น       
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  372  ข้อ 396 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน(โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน (โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม) 
ตั้งไว้ 150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
ยาว 42 เมตร สูง 2 เมตร       
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2/2563       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (6)      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  423  ข้อ 564
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ จํานวน 1,650,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 155/581



1.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์) ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเบญจมาศ โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์
โดยดําเนินการ ปูกระเบื้องอาคารเบญจมาศพร้อม
ระเบียง พื้นที่ 280
ตารางเมตร
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3/2563        
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  258 ข้อ 45  
 
2.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์)  ตั้งไว้ 150,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 แห่ง โดยดําเนินการก่อ
สร้าง
ทางเดินเชื่อมต่ออาคารภายในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ผิว
จราจร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 66.00 
เมตร หรือมีเพื่นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร  
- ตามแบบและประมาณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 4/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
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ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 271 ข้อ 100  

3.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนดงมูลวิทยาคม)  ตั้งไว้  150,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมหน้าต่าง อาคารเรียนหลังที่ 1 
โดยดําเนินการเปลี่ยนหน้าต่าง จํานวน 23 ชุด
- ตามแบบและประมาณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 5/2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท     
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  382  ข้อ  441
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4.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม)  ตั้งไว้  150,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียน (อาคาร 2) โดยดําเนินการ 
รื้อถอนกระดานดํา (เดิม) 3 จุด ทาสีภายนอกและทาสีภายใน
ห้องเรียน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง และส่วนอื่น ๆ พื้นที่รวม 
1,652.30 ตารางเมตร  
- ตามแบบและประมาณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 6/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท   
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  424  ข้อ  567 
             
5.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม)   ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อจัดทําเป็นหอประชุม
อเนกประสงค์โดยดําเนินการงานบุผนัง งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
- ตามแบบและประมาณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 7/2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
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ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  349  ข้อ  311 
  
6.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี)  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร 1) 
โดยดําเนินการรื้อถอนหลังคาเดิม และเปลี่ยนหลังคาใหม่
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  386  ข้อ  453 
            
7.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนบัวขาว)  ตั้งไว้  150,000  บาท     
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เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาห้องสมุด  โดยดําเนินการ
รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนฝ้าเพดาน ยิบซั่บ บอร์ดเดิม มุง
หลังคา
และติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ ทาสีและติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  406  ข้อ  518          

         
8.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ
(โรงเรียนเมืองสมเด็จ)  ตั้งไว้  150,000  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบ
ประมาณ 
โดยดําเนินการปูกระเบื้องพื้นห้อง ต่อเติมผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้ง
ประตูบานเลื่อน ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 10/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
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อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า 330  ข้อ  244

9.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนลําปาววิทยาคม)  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคหกรรม 
โดยดําเนินการ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างและช่องแสง   
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 11/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  359  ข้อ  343    
          
10.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม)  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กทางเดินหน้าหอประชุม
หลังใหม่
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- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 12/2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  276  ข้อ  108

11.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบ  
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารโรงฝึกงาน
และอาคารเอนกประสงค์ โดยดําเนินการ ปูกระเบื้องอาคารชั่ว
คราว 
ปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ ซ่อมแซมผนังโรงฝึกงาน  ฯลฯ
- ตามแบบและประมาณกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 13/2563      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รายการที่ 3 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนละ 150,000  บาท  
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  288  ข้อ 141           

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 222,892,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,992,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,992,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,992,000 บาท

1. ค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
ตั้งไว้  220,992,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน
จังหวัดกาฬสินธุ์  เดือนละ  18,416,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
รวมเป็นเงิน  220,992,000  บาท  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 163/581



งบเงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1,900,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งไว้  1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ กล้องผ่าตัดตาต้อกระจก โดยดําเนินการจัดซื้อ
กล้องผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จํานวน 
1 เครื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงการบริการผ่าตัดต้อกระจกของ
ผู้ปวย เนื่องจาก เป็นพื้นที่ขาดแคลนบริการและห่างไกล ลดอัตรา
ผู้พิการทางสายตาที่เกิดจากโรคตาต้อกระจก ผู้ปวยได้รับการ
รักษา
อย่างทั่วถึงครอบคลุมยิ่งขึ้น รายละเอียดตามโครงการสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  430  ข้อ  9       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,050,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 250,000 บาท

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์  
ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ตั้งไว้  250,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่า
วัสดุ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่า
ความเป็นชายหญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการ
อารมณ์
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริม
สร้าง
สุขภาพวัยรุ่น รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 148  ข้อ  10
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งไว้  500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ
จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะ
เกี่ยวกับดูแลตนผู้สูงอายุ  สร้างการรับรู้  และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรายละเอียดตาม
โครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  147  ข้อ  8
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โครงการอบรมเยาวชน  รู้รักสามัคคีนําความดี  พัฒนาท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

3. โครงการอบรมเยาวชน รู้รักสามัคคี นําความดีพัฒนาท้องถิ่น   
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชน รู้รัก
สามัคคี
นําความดี พัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้อง
ถิ่น โดยอาศัย
พลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสุข
ภาวะที่ดี 
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ราย
ละเอียดตาม
โครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 149 ข้อ 13        
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,964,080 บาท

งบบุคลากร รวม 7,277,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,277,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,772,350 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  5,772,350  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติ
งาน
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แยก
เป็น 
- เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  15  อัตรา    ตั้งไว้  5,623,620
  บาท
- เงินเลื่อนระดับ        จํานวน  15  อัตรา    ตั้งไว้    112,480
  บาท
- ปรับปรุงเงินเดือน     จํานวน  15  อัตรา    ตั้งไว้    112,480
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้  67,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  103,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการก
อง
และหัวหน้าฝายสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น        
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  36,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,263,910 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,263,910  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ
สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
  
และพนักงานงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่ง
เสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น  
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  7 อัตรา ตั้ง
ไว้ 1,239,120 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  7  อัตรา ตั้ง
ไว้    24,790 บาท
-  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านสาธารณสุข 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  360,000  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ  12,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  150,240  บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,410  บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 148,920  บาท      
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 14,060  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  168,720  บาท         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 12,150  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  291,600  บาท         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 
จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 119,640  บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,920 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  70,920  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน 7 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,840,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  5,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน  พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,533,500 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 333,500 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น
ค่าเข้าเล่มเอกสารของทางราชการหรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุง
รักษาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทาง
สื่อวิทยุ โทรทัศน์/โทรคมนาคม /โรงมหรสพ ฯลฯ เพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 
ตั้งไว้  328,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ดูแล
บํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บึงอร่าม หมู่ที่  20  ตําบลยาง
ตลาด
อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  กิจกรรมการ
รักษา
ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตัดแต่งแปลงไม้พุ่ม
เตี้ย 
(ไม้ดอกไม้ประดับ) ไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น  การรักษาสภาพ (ค้ํา
ยัน) 
ต้นไม้  การให้น้ําต้นไม้/สนามหญ้า/สวนหย่อม  การดูแลสวน
หย่อม
ให้มีความสวยงาม  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 400,000 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้า
ใจ
ในแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อน
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ แก่กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป 
รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 148  ข้อ 11
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โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart Farmer)

จํานวน 300,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Young Smart Farmer)  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรต้นแบบ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) เช่น ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรต้น
แบบ 
ให้สามารถเป็นผู้นําด้านเกษตรในชุมชน ตําบล อําเภอและจังหวัด
ได้ 
รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่.
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 167  ข้อ  11
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โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของกลุ่ม
ในการส่งสร้างรายได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดําเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้มแข็ง
ของ
สมาชิกกลุ่ม  รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  166  ข้อ  9
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โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 200,000 บาท

6. โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้  200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
อาชีพ การจัดทําของฝากของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 161  ข้อ  2
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โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ จํานวน 300,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์     
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําการ
เกษตร
ด้วยระบบอินทรีย์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการทําการ
เกษตร
ด้วยระบบอินทรีย์ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทํา
การเกษตรด้วยระบบอินทรีย์แก่เกษตรกร  รายละเอียดตาม
โครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  171  ข้อ 23 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 300,000 บาท

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความรัก
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ราย
ละเอียด
ตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  154  ข้อ 10
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โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

9. โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภค 
พัฒนาความรู้ ด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์  
รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 172 ข้อ 25
       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

10. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่ง
ของ
และค่าแรงงาน ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ยานพาหนะ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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ค่าวัสดุ รวม 302,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ปากกา  ดินสอ  
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  
หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
ภารกิจของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้น
เปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องมือ
ต่าง ๆ  
ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  และงานเร่งด่วนตามที่
ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 7,000 บาท

5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  7,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อทรายและน้ํายาพ่นกําจัดยุงลาย  เพื่อ
กําจัด
ยุงลาย บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อันเป็นพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

6. ค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาต้นไม้  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
เป็นต้น  โดยจัดซื้อวัสดุประเภทสารเคมี  สารอินทรีย์
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย อาหารเสริมพืช พันธุ์พืช 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า มีด เชือก ไม้กวาดทางมะพร้าว
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดเก็บใบไม้ รถเข็น เศษวัสดุ  
ท่อ  ทางให้น้ําและวัสดุที่ใช้ต่อเชื่อมท่อ ฯลฯ  ที่นํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่องหมึกเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ 
เครื่องกระจายสัญญาน(HUB)Printer Switching Box 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล
ตั้งไว้  46,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท 
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบค้นและ
บันทึก
ข้อมูลประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
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หลัก 4 (core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
การประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
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ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559       
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 700,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งไว้  700,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น  เช่น  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงเพื่อประเมิน ประกวด คัดเลือก และ
ยกย่องเชิดชู
ครอบครัวพัฒนา แผนชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่น 
ทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด และการบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น  รายละเอียดตามโครงการสํานัก
งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  437 ข้อ  23    
      

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 100,000 บาท

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสตรีไทยก้าวหน้า
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดโลก  เช่น  ค่าเช่าสถานที่  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นพร้อมกรอบ  ค่าอาหาร
ว่าง ฯลฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีความรู้ความเข้าใจตลาดในยุค
เทคโนโลยีปัจจุบัน และได้แสดงออกในวันสําคัญ เข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  รายละเอียดตามโครงการคณะ
กรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 435 ข้อ 13
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,650,000 บาท

1. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกมลาไสย   ตั้งไว้ 200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี  2563  เทศบาลตําบลกมลาไสย  
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่อง
เสียง 
ค่าจัดทําสนามแข่งขัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
การแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ส่งเสริมความรัก 
ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  449  ข้อ  20   
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2. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนบุรี   ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี 
มหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ 
ประจําปี 2563 เช่น เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และมรดกของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่อง
เที่ยว 
และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาล
ตําบลโนนบุรี  อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์    
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  448  ข้อ  18    

3.เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  300,000  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  เงินรางวัล ฯลฯ  เพื่อเป็น
การอนุรักษ์เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณี
สงกรานต์ และจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  447  ข้อ  15 
              
4.เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน   ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุยาคู ประจําปี 2563 เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ 
เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 
ประชาชนได้มีโอกาสทํากิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
หนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  456  ข้อ  35

5. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธ
ศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปีงบประมาณ  2563 เทศบาลตําบล
หนองแปน
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่า
จ้างเหมา
จัดทําป้าย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ฯลฯ เพื่อเป็นการส่ง
เสริม กิจกรรมทาง
ศาสนาให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เสริมสร้างจิตใจให้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และนําหลักธรรมคํา
สอน
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
หนองแปน
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
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ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  437  ข้อ  24 
   
6.เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าปริวาสกรรม
ปฏิบัติธรรม
ประจําปี พ.ศ. 2563  เทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์
เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อ
ถวายเป็น
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่  ราย
ละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์      
  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  450  ข้อ  23    
          
7. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานมหกรรม
ประเพณี
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เส็งกลองร่องคํา แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สู่มหกรรม
กลอง
อาเซียน เทศบาลตําบลร่องคํา ประจําปี พ.ศ. 2563 เช่น เงิน
รางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อให้
ประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา มรดกทาง
วัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นด้านการเส็งกลอง ส่งเสริมความรักความสามัคคีและ
ความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  444  ข้อ  6 
       
8. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลภูปอ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์  ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาล
ตําบล
ภูปอ  ประจําปี  2563  เช่น  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถาน
ที่ ฯลฯ 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ เกียรติยศพระ
พุทธคุณ
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และพระบารมีอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า  ส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําเอา
หลักธรรม
คําสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตาม
โครงการ
เทศบาลตําบลภูปอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์        
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  454  ข้อ  31  
      
9. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหว้า  ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานระเพณี
วัฒนธรรม
ผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) 
สู่อาเซียน ประจําปี 2563  เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาดนตรี 
เครื่องเสียง  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ตะไล  
พิธีเปิด ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟ
ตะไลล้าน
ซึ่งเป็นงานประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไท
บ้านกุดหว้า ฯลฯ อําเภอกุฉินารายณ์  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  450  ข้อ  22      
  
10. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจําปี 2563  เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าตอบ
แทน
คณะกรรมการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมกิจกรรม
สําคัญ
ทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน  รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   
    
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  448  ข้อ  16  
             
11. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพน  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ
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แพรวากาฬสินธุ์  ประจําปี 2563 เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งเวที 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 เพื่อดํารง
และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของชุมชน  เป็น
การ
ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา  และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ ของชาวผู้
ไท
บ้านโพน และส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในท้อง
ถิ่น เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลไกทางวัฒนธรรมประเพณี ราย
ละเอียด
ตามโครงการเทศบาบตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  443  ข้อ  2
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 750,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีบุญคูณ
ลาน  
และมหกรรมของดี  อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2563
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย
ใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
จารีต
ประเพณีที่ดีงาม  สืบต่อจากบรรพบุรุษและเป็นการแสดงออกของ
เกษตรกรชาวนาถึงความกตัญญูกตเวทีต่อข้าว  ส่งเสริมการท่อง
เที่ยว
ทางวัฒนธรรม และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อําเภอยาง
ตลาด
รายละเอียดตามโครงการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  445  ข้อ  10   
     
2. เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ทอดเทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้ดํารงอยู่
ส่งเสริม บํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้
ประชาชน
ได้สร้างสรรค์และจรรโลงงานวัฒนธรรมอันเป็นการเสริมสร้าง
ความรัก
ความสามัคคี  รายละเอียดตามโครงการสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  444  ข้อ  4   
    
3. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย  
ตั้งไว้ 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
คูณลาน
และมหกรรมของดี อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจําปี 2563 เช่น
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงาม สืบต่อจาก บรรพบุรุษ
เป็นประจํา
ทุกปี เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทํานา ส่ง
เสริม 
เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ในพื้นที่
อําเภอฆ้องชัย รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอ
ฆ้องชัย 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  444  ข้อ  3   
    
4. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก    
ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
องค์พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก  บวชชี - พราหมณ์ ครั้งที่  23  
ประจําปีงบประมาณ 2563 อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ค่า
อาหาร
และน้ําปานะ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชน
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ในเขต
อําเภอห้วยเม็กและอําเภอใกล้เคียง ได้ร่วมสักการบูชาพระธาตุ
พนม
จําลองห้วยเม็ก  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ชาวไทย 

และส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  449  ข้อ  21   
  
5. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน  
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุญคูณลานเทศกาล
ของดี
อําเภอดอนจาน ประจําปี  2563  อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์  
เช่น  ค่าจ้างเหมาเวที  เครื่องเสียง  ไฟส่องสว่าง  ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา ค่าสนับสนุนการจัดซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเป็นการ
รักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคล
แก่เกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกข้าว  สร้างงานสร้างอาชีพ  นอก
เหนือ
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จากการทํานาตามแนวทางการผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชน รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  452  ข้อ  27     

6. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง    
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่  ของดีอําเภอคําม่วง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม
แก่ชุมชนเป็นการนําเอาของดีประจําอําเภอคําม่วงมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก รายละเอียดตามโครงการที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  460  ข้อ  47            

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
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1. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ  ตั้งไว้ 100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลานสืบตํานานพระแม่โพสพ ประจําปี พ.ศ
. 2563  เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาเครื่องสํารองไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ไฟ
แสงสี 
เงินรางวัล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อสร้างจิตสํานึก
และ
สร้างความตระหนักให้กับพุทธศาสนิกชนได้เห็นคุณค่าความสําคัญ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
เอง พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทยที่ดีงาม รายละเอียดตามโครงการสภาวัฒนธรรม
ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์        
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  453  ข้อ  30            
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 43,880,030 บาท

งบบุคลากร รวม 26,956,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 26,956,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,100,810 บาท

1.  ค่าเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  15,100,810  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
-  เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  39  อัตรา    ตั้งไว้   14,512,530
  บาท
-  เงินเลื่อนระดับ       จํานวน  39  อัตรา    ตั้งไว้       294,140
  บาท
-  ปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  39  อัตรา    ตั้งไว้      294,140
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว้ 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินค่า
ตอบแทน
อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวย
การกอง
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น      
 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 242,400 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว้  242,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  และหัว
หน้าฝาย
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น      
 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน    8
  เดือน  
เป็นเงิน  12,000  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝาย  
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  54,000  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  42,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,446,050 บาท
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4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  2,446,050  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
-  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  7  อัตรา    ตั้งไว้   2,398,080
  บาท
-  เงินเพิ่มค่าตอบแทน   จํานวน  7  อัตรา    ตั้งไว้     47,970
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,583,840 บาท
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5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  8,583,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
แยกเป็น       
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  61  อัตรา  ตั้ง
ไว้  8,415,520  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  61  อัตรา  ตั้ง
ไว้    168,320  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  16,050  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  192,600  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  17,910  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  214,920  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  14,620  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  175,440  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  167,880  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  18,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  223,200  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  18,950  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  227,400  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,270  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  147,240  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  134,760  บาท        
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-  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ                     
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  14,620  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  175,440  บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  19,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท           
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)            
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  19,970  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท 
-  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  12,280  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  147,360  บาท
-  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  12,380  บาท  จํานวน  12
  เดือน  
เป็นเงิน  148,560 บาท        
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  13,200 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  316,800 บาท         
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,210 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  158,520 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  12,830 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  307,920 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  13,080 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  313,920 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  12,900 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  309,600 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 210/581



จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,370 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  124,440 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก          
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  763,200 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก          
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    จํานวน    8  เดือน 
เป็นเงิน  508,800 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง         
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  572,400 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง         
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    จํานวน    8  เดือน 
เป็นเงิน  254,400 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน    8
  เดือน  
เป็นเงิน  159,520  บาท           
-  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,490  บาท  จํานวน     8
  เดือน  
เป็นเงิน   91,920 บาท        
-  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
จํานวน  9  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  972,000  บาท         
-  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน    8  เดือน 
เป็นเงิน   72,000  บาท         
-  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเปาล้างบ่อ)           
จํานวน 7  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน 756,000 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา      
จํานวน 3  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  324,000  บาท         
-  พนักงานประจํารถลาดยางอเนกประสงค์          

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 211/581



จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  216,000  บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 449,480 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  449,480  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ  จํานวน  61
  อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 16,116,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
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1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  40,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

ค่าใช้สอย รวม 5,788,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,038,000 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้   3,038,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการรักษาความปลอดภัยศูนย์โรง
ซ่อม
เครื่องจักรกล  ค่าจ้างเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลของกองช่างและ
ปฏิบัติ
ตามภารกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
- ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย รักษาความ
ปลอดภัย
บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นเงิน 396,000 บาท      
- ภารกิจการสํารวจออกแบบและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อ
สร้างต่าง ๆ  
ประกอบด้วยกิจกรรมการวัดระยะ  ถางปา  เพื่อใช้ในการวางแนว
ของกล้อง  
ทําจุดของระยะต่าง ๆ ช่วยเหลือในการหาระดับด้วยกล้องสํารวจ
ตลอดจน
ขนย้ายงานกรอกข้อมูล คํานวณ ค่าระดับจากสมุดสนาม เพื่อใช้
ในการ
ออกแบบเขียนแบบในสํานักงาน งานรวบรวม ข้อมูล และบันทึก
ข้อมูล
การสํารวจออกแบบงานจัดทําแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
เพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบ งานรับ - ส่ง - จ่ายเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์
ที่ใช้ในงานสํารวจ งานตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างร่วมกับ
นายช่าง 
ในขณะก่อสร้างและงานแล้วเสร็จ เช่น งานตรวจสอบระดับ วัด
ระยะขนาด 
ขุดเจาะ ทดสอบความหนาแน่นของงานถนน , อาคาร , แหล่งน้ํา
และอื่น ๆ
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ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการสํารวจ ออก
แบบ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นเงิน  972,000  บาท       
-  ภารกิจการขุดเจาะ/เปาล้างบ่อน้ําบาดาล  ประกอบ
ด้วย  กิจกรรมการ
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  การพัฒนาบ่อน้ําบาดาลด้วยการเปาล้าง
และงานอื่น
ที่เกี่ยข้อง  เป็นเงิน 456,000 บาท
-  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เป็นภารกิจการซ่อมบํารุงปกติ
ผิวทางลาดยาง ซึ่งเป็นการรักษาทางอยู่เป็นประจํา เพื่อให้ทาง
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการขับขี่และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลาม
แผ่กว้างออกไป ได้แก่ งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patch) 
งานขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) หรือการซ่อมหลุมบ่อ 
การปรับระดับผิวทางที่หลุดเป็นแอ่งยุบตามร่องล้อหรือเป็นคลื่น 
งานตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทําความสะอาดร่องระบายน้ํา ตลอดจน
การซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง  เป็นต้น 
เป็นเงิน  648,000  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
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2.  ค่าฝึกอบรมและรับรอง  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ
จัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การดําเนินการเกี่ยวกับผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆ  
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  การจัดทําผังเมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 800,000 บาท

3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  ตั้งไว้ 
 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ใน
การเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ  การสํารวจออกแบบ  การตรวจสอบและควบ
คุม
การก่อสร้างและซ่อมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผน
งาน  โครงการ
ก่อสร้างซ่อมบํารุง/บูรณะทาง (การซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลาด
ยาง
และถนนลูกรัง ตลอดจนทางระบายน้ํา) แผนงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุง
แหล่งน้ํา (การพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน การขุดเจาะ/เปาล้างบ่อน้ํา
บาดาล
และการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ) แผนงานโครงการสูบ
น้ํา
นอกเขตชลประทาน (การสูบน้ําช่วยเหลือเกษตรกร) โครงการ
ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเครื่องจักรกล การติดตามการใช้และ
ซ่อมบํารุง
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําที่ปฏิบัติงานภาคสนาม  การจัดทําผัง
เมือง
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
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โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

จํานวน 400,000 บาท

4. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล 
ตั้งไว้  400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
อันตราย/
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจ้างกําจัดขยะอันตราย/
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ เพื่อให้
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนใน
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 โรงเรียน รู้ถึงการ
คัดแยก
ขยะอันตรายขยะเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป เพื่อที่จะนําขยะ
อันตราย 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและ
ตาม
มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เข้าใจและจัดทําระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมาใช้เป็นปุ๋ยต่อ
ไป 
รายละเอียดตามโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 160 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

5.  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่า
สิ่งของ
และค่าแรงงาน  โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือ
เป็นการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ
เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะเปาล้าง บ่อบาดาล เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ใช้
ปฏิบัติงาน  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
พิมพ์ เป็นต้น 
ที่ใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

ค่าวัสดุ รวม 10,222,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท

1.  ค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  230,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น  
ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง        
  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  70,000  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น  
สายไฟฟ้า  ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  สายอากาศ   ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้
ในกิจการ
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,422,000 บาท

3.  ค่าหินย่อย  ตั้งไว้ 1,048,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินย่อย  หินคลุก หิน 3/8 และหินขนาด
ต่างๆ  
เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการ
ปะซ่อม
หลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน)  รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของ
กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       
4.  ค่ายางแอสฟัสท์   ตั้งไว้  2,640,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางแอสฟัสท์  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติ  
ผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาว
บ้าน)  
รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.  ค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบํารุงและสํารวจ  ตั้งไว้  180,000
  บาท
และตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ เหล็ก ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน 
ทราย คอนกรีต ตะปู เชือก  ท่อคอนกรีต  สี  ทินเนอร์  ฯลฯ
  เพื่อใช้ในการ
ซ่อมบํารุงอาคาร  ทาง  สะพานและวัสดุเพื่อใช้ในการสํารวจออก
แบบ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ /ใช้สําหรับเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต
และแอสฟัลท์ติกและซ่อมบํารุงสิ่งก่อสร้างของกองช่าง  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           

6.  ค่าวัสดุบ่อน้ําบาดาล  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  หินกรวดคัด  ท่อกัน
ทราย 
ท่อกรุบ่อ  ท่อกรอง  กาวเชื่อมต่อ  ท่อพีวีซี  ข้อต่อ  ข้องอ  ฯลฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะบ่อน้ําบาดาลของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.  ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง  4 .5
  นิ้ว 
ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะ
หินแข็ง  
แบบกระดุมชนิด  BUTTON  BIT  ขนาด  เส้นผ่าศุนย์กลาง  4 .5
  นิ้ว
จํานวน  2  หัว  ราคาหัวละ  40,000  บาท รวมเป็นเงิน  80,000
  บาท  
เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
        
8.  ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง  5.5
  นิ้ว  
ตั้งไว้  90,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะ
หินแข็ง  
แบบกระดุมชนิด  BUTTON  BIT   ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง  5.5
  นิ้ว
จํานวน  2  หัว  ราคาหัวละ  45,000  บาท  รวมเป็น
เงิน  90,000  บาท  
เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

9.  ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง  8 นิ้ว 
ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะ
แบบใบพัด  
ชนิด DRAG BIT ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง  8 นิ้ว  จํานวน  2  หัว  
ราคาหัวละ  40,000  บาท  รวมเป็นเงิน  80,000  บาท เพื่อใช้
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
        
10.  ค่าวัสดุชุดกระแทกเจาะหิน  ตั้งไว้  224,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดกระแทกเจาะ
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หิน  (DOWN THE HOLE 
HAMMER) จํานวน  2  ชุด ชุดละ 112,000 บาท รวมเป็นเงิน 
224,000 บาท ใช้สําหรับเจาะชั้นหินแข็งได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์
ใด
เพิ่มเติมใช้กับความดันตั้งแต่ 100 PSI ที่ปริมาตรอากาศ
อัด 170 CFM 
ใช้กับขนาดบ่อ ตั้งแต่  4.5 นิ้ว ถึง 6.5 นิ้ว มีชุดวาล์วกันน้ํากลับ
เกลียว
ของ BACKHEAD เป็นเกลียวขนาด ? นิ้วและมีอุปกรณ์ครบชุด  
เพื่อใช้กับชุดขุดเจาะบ่อน้ําบ่อดาล  ที่ให้บริการขุดเจาะแก่
ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000,000 บาท
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11. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ซึ่งเป็นราย
จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป
ในระยะเวลาอันสั้น และรวมถึงสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานตามปกติ (ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง) 
ประกอบด้วย การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องสูบ
น้ํา 
เครื่องขุดเจาะ/เปาล้างบ่อน้ําบาดาล เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ซ่อมบํารุง ฯลฯ 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,300,000 บาท

12.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สําหรับใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่น ๆ ตั้งไว้ 600,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่น ๆ   เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เครื่อง  
น้ํามันเกียร์  จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องยนต์อื่น ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
ช่าง  
เช่น  งานสํารวจออกแบบ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานตรวจ
สอบ  
งานก่อสร้าง  และซ่อมบํารุง  โครงการก่อสร้างต่าง ๆ งานติดตาม
การใช้และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล  งานบําบัดและฟื้นฟูสิ่งแวด
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ล้อม  
งานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและงานสาธารณูปโภคและสาธารณ
ภัย         
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

13. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับการก่อสร้างและซ่อม
บํารุงถนน 
ตั้งไว้  2,100,000  บาท      
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับการซ่อม
บํารุงถนน
และปรับปรุงแหล่งน้ํา  เช่น   น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เครื่อง  
น้ํามันเกียร์  น้ํามันไฮดรอลิค  จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะ  เครื่อง
จักรกล
และเครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการก่อ
สร้าง
ซ่อมบํารุง  บูรณะทางบกทางน้ําและแหล่งน้ํา ทางระบายน้ําและ
พื้นที่ต่าง ๆ 
โดยเครื่องจักรกล  ประกอบด้วย         
-  แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลาดยาง (โครงการปะซ่อม
หลุม
คลายกลุ้มชาวบ้าน/โครงการรื้อปรับปูผิวทางลาดยางแอลฟัลส์)    
  
-  แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลูกรัง (โครงการเกลี่ยปรับ
หลุมบ่อ
ตามข้อเสนอขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในฐานะตัวแทนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่/ถนนถ่ายโอน)     
 
-  งานที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด  ส่วน
ราชการ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับ
ภารกิจแผนการอื่น ๆ  ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 226/581



ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
14. ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา 
การสูบน้ําและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้  1,600,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับการ
ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน การ
พัฒนา
แหล่งน้ําใต้ดิน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเกียร์เฟืองท้าย น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันเพาเวอร์ น้ํามัน
ทรานสมิชชั่น น้ํามันหล่อลื่นหัวเจาะ (Rock Drill Oil) 
สารหล่อลื่นการขุด จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกล 
เครื่องสูบน้ําเครื่องขุดเจาะเปา/ล้างบ่อน้ําบาดาลและเครื่องยนต์
อื่นๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการการป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย (ภัยแล้ง อุทกภัย ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน ภัยจาก
การ
คมนาคมและขนส่ง ฯลฯ) ประกอบด้วย        
-  แผนการสูบน้ํา นอกเขตชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรทํา
นาปี/นาปรัง  
พืชอื่น การสูบน้ําออกจากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือภาวะน้ํา
ท่วม การสูบ
-  แผนการขุดเจาะ/เปาล้างบ่อน้ําบาดาล      
-  แผนการส่งน้ําสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
จากภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค       
-  งานฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนและงานที่ได้รับการร้องขอรับการ
สนับสนุน
จากจังหวัดส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
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15.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ซึ่งโดย
สภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม 
เช่น พลาสเตอร์ ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ
 สําหรับ
เจ้าหน้าที่กองช่างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การสํารวจตรวจ
สอบ
งานก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  โดยเครื่อง
จักรกล
ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

16.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ซึ่งโดยสภาพมี
ลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
ประเภทรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟิล์มถ่ายรูป
ถ่านไฟแว็บ 
พู่กันและสี กระดาษแผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ที่ใช้
ในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  การประชาสัมพันธ์  การจัดบอร์ด
แสดงผลงาน
ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

17.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เครื่อง
กระจายสัญญาณ 
(HUB) Printer Switching Box  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,450 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 66,450 บาท

1.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทางของรถ (GPS)
ตั้งไว้  66,450  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทาง
ของรถ (GPS) 
จํานวน 15 เครื่อง ค่าเช่าสัญญาณเครื่องละ 4,430 บาทต่อปี 
รวมเป็นเงิน 66,450 บาท เพื่อใช้ในการบันทึกการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่ง
ข้อมูล
ตําแหน่งรถ ความเร็วของรถ จํานวนชั่วโมงการขับรถของคนขับ
รถ วันเวลา
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลหรือเลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ฯลฯ
 รายละเอียด
ตามประกาศกรมขนส่งทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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-  เป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง การกําหนดประเภท
และลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของที่ต้องติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถ
เพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558

งบลงทุน รวม 806,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 94,000 บาท
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1.  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว้   94,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 94,000 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในติดตั้ง
ที่สํานักงานฝายสํารวจและออกแบบ กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559          
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3

จํานวน 12,600 บาท

2.  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
สําหรับกระดาษ  ขนาด A3 ตั้งไว้  12,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 6,300 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา  สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า30 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100แผ่น
- สามารถใช้ได้กับA3, A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559    
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 700,000 บาท

1.  ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
ตั้งไว้  700,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคางานก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อน 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 386 
ลงวันที่  29  สิงหาคม  2561 
เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 223,659,000 บาท
งบลงทุน รวม 223,659,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 223,659,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ - 
เทศบาลเมือง ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

1.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกกกอก หมู่ 11 
ตําบลเหนือ - เทศบาลเมือง ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกก
กอก 
หมู่ 11 ตําบลเหนือ - เทศบาลเมือง ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 220
 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 268/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 726 ข้อ 895
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 5 ธันวามหาราช 
บ้านหัวสนาม หมู่ 1 ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก - บ้านคําไฮ 
หมู่ 11 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 5 ธันวามหาราช 
บ้านหัวสนาม หมู่ 1 ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก - บ้านคําไฮ 
หมู่ 11 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  497,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 5 ธัน
วามหาราช 
บ้านหัวสนาม หมู่ 1 ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก - บ้านคํา
ไฮ หมู่ 11 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 299/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 668 ข้อ 672
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - 
บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 444,000 บาท

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0004 บ้าน
ชัยศรี - 
บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 444,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0004 
บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา
 0.15 เมตร ช่วง กม. 1+639 - 1+740 ความยาว 101
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  14/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคําอุดม - 
บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,793,000 บาท

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0005 บ้าน
คําอุดม 
- บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 4,793,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0005 
บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ช่วง กม.
2+510 - 3+064 และ 4+735 - 5+625 ความหนา 0.15 เมตร  
ความยาว 1,444 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 8,664 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  15/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม 
อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0015 บ้าน
ข้าวหลาม
อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0015 
บ้านข้าวหลาม อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 0+100 - 0+213 ความยาว 113.00
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904.00 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  16/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 238/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0029 
บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0029 บ้าน
เหล่าอ้อย -
บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0029
บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 2+116 - 2+245
 ความยาว 129 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  17/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,111,000 บาท

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 2,111,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ช่วง กม. 8+792 - 9+273 ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 481
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,848 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  18/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 240/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายก้านกล้วย บ้านโนนสําราญ 
หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้านชาด หมู่ 8 ตําบลนา
โก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายก้านกล้วย บ้านโนน
สําราญ 
หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้านชาด หมู่ 8 ตําบล
นาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านกล้วย 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้าน
ชาด 
หมู่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  19/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  644  ข้อ  662
  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 241/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างลําห้วยโปร่งดู่ บ้านบัวขาว 
หมู่ 15 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างลําห้วยโปร่ง
ดู่ บ้านบัวขาว 
หมู่ 15 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตําบลแจ
นแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างลําห้วย
โปร่งดู่ 
บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านแจนแลน หมู่ 8ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
 ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร   หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  20/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  763  ข้อ   1034

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 242/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเชื่อมระหว่าง
บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

10.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเชื่อมระหว่าง
บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเชื่อม
ระหว่าง
บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ ตําบลโนนนา
จาน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 219 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 302/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 472 ข้อ 10

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 243/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดงทรัพย์รีสอร์ท 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน 
หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

11.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดงทรัพย์รีสอร์ท 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน 
หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดงทรัพย์
รีสอร์ท 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่า
โยน หมู่ 3  
ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 331/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 643 ข้อ 659

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 244/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นคูณ บ้านกุดหว้า 
หมู่ 1 ตําบลกุดหว้า - บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นคูณ บ้านกุดหว้า 
หมู่ 1 ตําบลกุดหว้า - บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นคูณ 
บ้านกุดหว้า หมู่ 1 ตําบลกุดหว้า - บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตําบลบัว
ขาว  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 264/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  769  ข้อ  1056 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 245/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนองเป็ดก่า หมู่ 8,9 
เทศบาล
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนอง
เป็ดก่า หมู่ 8,9 
เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วน
ตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนอง
เป็ดก่า 
หมู่ 8,9 เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  23/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 771  ข้อ  1062

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 246/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ่อขยะเทศบาล
ตําบลนาตาล บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - ข้างโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู่ 1 ตําบลนาตาล - เทศบาลตําบลท่าคันโท 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

14.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ่อขยะเทศบาล
ตําบลนาตาล บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - ข้างโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู่ 1 ตําบลนาตาล - เทศบาลตําบลท่าคันโท 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ
เทศบาล
ตําบลนาตาล บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - ข้างโรงเรียนอนุบาล
พรวิรุฬห์ หมู่ 1 ตําบลนาตาล - เทศบาลตําบลท่าคันโท อําเภอท่า
คันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 178
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 328/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 634 ข้อ 627

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 247/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบัวขาว-เขาวง (ซอยข้างบ้าน
เรือนไทย) 
หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนาโก หมู่ 4 (องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
นาโก) อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบัวขาว-เขาวง 
(ซอยข้างบ้านเรือนไทย) หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนา
โก 
หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบัวขาว-เขา
วง
(ซอยข้างบ้านเรือนไทย) หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนา
โก 
หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 222 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 
888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  24/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  773  ข้อ 1067 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 248/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า -
บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

16.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดหว้า 
ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดหว้า 
ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่ 291/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 741 ข้อ 950

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 249/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําเชียงยืน หมู่ 3 
ตําบลนิคม - บ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

17. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําเชียง
ยืน หมู่ 3 
ตําบลนิคม - บ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําเชียง
ยืน 
หมู่ 3 ตําบลนิคม-บ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตําบลโนนบุรี อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 313/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 38

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 250/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนา
มะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

18. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
เจริญ หมู่ 2 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
เจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 148
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  25/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  509  ข้อ  144

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 251/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกยาว หมู่ 6 
ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

19.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกยาว หมู่ 6 
ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
ยาว 
หมู่ 6 ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 300/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 470 ข้อ 6

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 252/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 เขต
เทศบาลตําบลโคกศรี - เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

20. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกศรี หมู่ 5
 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
ศรี หมู่ 5 
เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 149
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  26/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  590  ข้อ 465   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 253/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาดใต้ หมู่ 4 
ตําบลนาคู - จากสามแยกวัดปาอัมพะวัน - (ถนนหน้าที่ว่าการ
อําเภอนาคูเชื่อมบ้านหินลาด) หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

21. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาดใต้ หมู่ 4 
ตําบลนาคู - จากสามแยกวัดปาอัมพะวัน - (ถนนหน้าที่ว่าการ
อําเภอนาคูเชื่อมบ้านหินลาด) หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาดใต้ 
หมู่ 4 ตําบลนาคู - จากสามแยกวัดปาอัมพะวัน - (ถนนหน้าที่ว่า
การ
อําเภอนาคูเชื่อมบ้านหินลาด) หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219
 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 303/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 478 ข้อ 34 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 254/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนา อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

22. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียง
เครือ หมู่ 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนา อําเภอ
ดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียง
เครือ 
หมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบล
ม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  27/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  718  ข้อ  864   
 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 255/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง หมู่ 15 ตําบลหัวนา
คํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

23.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง หมู่ 15 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง 
หมู่ 15 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 222 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 
888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 283/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 594 ข้อ 478

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 256/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง หมู่ 15 ตําบลหัวนา
คํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 498,000 บาท

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง หมู่ 15
 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดง
บัง หมู่ 15 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15
 เมตร  ความยาว 
219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  28/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  569  ข้อ  385 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตําบลโคก
สะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย(ดงสวาง) หมู่ 8 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

25. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนข่า หมู่ 6
 ตําบล
โคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสวาง) หมู่ 8 ตําบลฆ้องชัย
พัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอน
ข่า หมู่ 6 
ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสวาง) หมู่ 8 ตําบลฆ้องชัย
พัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  29/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  807  ข้อ  1184  
  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 258/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ - บ้าน
หนองหัวช้าง ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

26.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนขี ตําบลอิ
ตื้อ - 
บ้านหนองหัวช้าง ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนขี 
ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 148 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  30/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  594  ข้อ  477    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 259/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ 8
, บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

27.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนอุมรัว 
หมู่ 8, บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14
 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนอุ
มรัว 
หมู่ 8, บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14
 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 354/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 747 ข้อ 974 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 260/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนากุง หมู่ 8 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

28.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนากุง หมู่ 8 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนากุง 
หมู่ 8 ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยาง
ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์    ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 351/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 581 ข้อ 431

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 261/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนนาคํา หมู่ 5 
ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

29.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนนา
คํา หมู่ 5 
ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนนา
คํา 
หมู่ 5 ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลเหล่า
ใหญ่ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 301/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 471 ข้อ 8

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 262/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

30.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 315/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 508 ข้อ 140

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 263/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบลเห
ล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วย
แดง(บ้านโปง) - ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 498,000 บาท

31.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ยาง หมู่ 11 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สะพานห้วยแดง (บ้านโปง) - ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ยาง 
หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สะพานห้วยแดง (บ้านโปง) - ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 289/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 741 ข้อ 951

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 264/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองแสง 
หมู่ 5 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

32.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองแสง 
หมู่ 5 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองแสง หมู่ 5 
ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 295/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 785 ข้อ 1114

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 265/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

33.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สมควร หมู่ 12 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  496,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สมควร 
หมู่ 12 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตําบลหนองอี
บุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 112 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.10 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร  พร้อม
ป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 267/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 547 ข้อ 298 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 266/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

34.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 9 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สวรรค์ 
หมู่ 9 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 179 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 359/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 523  ข้อ 201 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 267/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว 
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

35. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสูง
ใต้ หมู่ 8 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว 
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสูง
ใต้ 
หมู่ 8 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว ตําบล
คําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 282/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 564 ข้อ 365 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 268/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบ่อ หมู่ 13 ตําบลธัญญา - 
บ้านลาด หมู่ 7 , 13  ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

36. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบ่อ หมู่ 13
 ตําบล
ธัญญา - บ้านลาด หมู่ 7 , 13  ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลา
ไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
บ่อ หมู่ 13 
ตําบลธัญญา - บ้านลาด หมู่ 7, 13 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลา
ไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  31/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  817  ข้อ  1220 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 269/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 12 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

37.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบัว
ขาว หมู่ 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 12 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบัวขาว 
หมู่ 12 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 12 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 263/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 776  ข้อ  1079 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 270/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านฝายแตก หมู่ 3 ตําบลลํา
พาน - 
บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

38. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านฝายแตก หมู่ 3 
ตําบลลําพาน - บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านฝาย
แตก 
หมู่ 3 ตําบลลําพาน - บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  32/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  716  ข้อ  855 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 271/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ 
หมู่ 9 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

39.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม่ 
หมู่ 9 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมหาไชย
คุ้มใหม่ 
หมู่ 9 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว  177  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 294/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 535 ข้อ 251

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 272/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านร่มเย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

40.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านร่มเย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งไว้ 497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านร่มเย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 350/25623 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 449 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 273/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 - บ้าน
คําแคน หมู่ 5 ตําบลนิคม - บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

41. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรี
สมบูรณ์ หมู่ 4 - 
บ้านคําแคน หมู่ 5 ตําบลนิคม - บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตําบลโนน
บุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรี
สมบูรณ์ 
หมู่ 4 - บ้านคําแคน หมู่ 5 ตําบลนิคม - บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.40 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  33/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  480  ข้อ  40

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 274/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรีสําราญ หมู่ 9 
ตําบลเว่อ - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

42. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรี
สําราญ หมู่ 9 
ตําบลเว่อ - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรี
สําราญ 
หมู่ 9 ตําบลเว่อ - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระ
นอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 348/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 582 ข้อ 437

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 275/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสวนผึ้ง หมู่ 8 ตําบลเหล่า
ไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ห้วยแดง - ตําบลบุ่ง
เลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 497,000 บาท

43.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสวนผึ้ง หมู่ 8 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ห้วย
แดง - 
ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งไว้  497,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสวนผึ้ง 
หมู่ 8 ตําบลเหล่าไฮงาม - ห้วยแดง - บ้านจุมจัง หมู่ 2 ตําบลจุ
มจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 290/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 744 ข้อ 961

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 276/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตําบล
สหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

44. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสิงห์
สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสิงห์
สะอาด 
หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตําบลภู
สิงห์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 148
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  34/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  508  ข้อ  139  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 277/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุงศรี ตําบลหนองกุ
งศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

45. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ
งศรี  ตําบล
หนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม ตําบลบึงนาเรียง
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุ
งศรี 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม ตําบลบึงนา
เรียง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  35/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  784  ข้อ  1109  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 278/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองบัว หมู่ 4 
ตําบลโพนทอง - บ้านกุดลาย ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

46.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัว หมู่ 4 
ตําบลโพนทอง - บ้านกุดลาย ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัว 
หมู่ 4 ตําบลโพนทอง-บ้านกุดลาย ตําบลหนองกุง อําเภอ
เมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 276/25623 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 719 ข้อ 869

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 279/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองบัวแดง 
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่-บ้านสระแก้ว ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

47.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองบัวแดง 
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่-บ้านสระแก้ว ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัวแดง 
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ - บ้านสระแก้ว ตําบลหนองกุงศรี  อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 296/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 790 ข้อ 1128 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 280/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองริวหนัง 
หมู่ 5 ตําบลลําหนองแสน - บ้านคําน้อยดอนหม่วย หมู่ 12 
ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

48.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองริวหนัง 
หมู่ 5 ตําบลลําหนองแสน - บ้านคําน้อยดอนหม่วย หมู่ 12 
ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้ง
ไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริ
วหนัง 
หมู่ 5 ตําบลลําหนองแสน-บ้านคําน้อยดอนหม่วย หมู่ 12 ตําบล
เสาเล้า 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 297/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 780 ข้อ 1092

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 281/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองแสง 
(สายหน้าโรงเรียน) หมู่ 7 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
- บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลหัวหิน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

49.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองแสง 
(สายหน้าโรงเรียน) หมู่ 7 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
ตั้งไว้ 497,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
แสง 
(สายหน้าโรงเรียน) หมู่ 7 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด - 
บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลหัวหิน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์    
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 352/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 581 ข้อ 432

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 282/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ 3 ตําบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 2 ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

50.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ 3 ตําบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 2 ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
หัวช้าง 
หมู่ 3 ตําบลกลางหมื่น-บ้านนาจารย์ หมู่ 2 ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 178 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 281/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 740 ข้อ 949

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 283/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองห้าง 
หมู่ 2 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

51.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองห้าง 
หมู่ 2 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
ห้าง 
หมู่ 2 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 176 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 292/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 743 ข้อ 957

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 284/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (ทม.บัว
ขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

52. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหู
ลิง หมู่ 3 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหู
ลิง 
หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 149
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตาราง
เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  37/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  763  ข้อ  1032   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 285/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยเตย หมู่ 7 
ตําบลสหัสขันธ์ (คุ้มหัวภู) - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว 
บ้านขวัญเมือง ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

53.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
เตย หมู่ 7 
ตําบลสหัสขันธ์ (คุ้มหัวภู) - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว 
บ้านขวัญเมือง ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
เตย 
หมู่ 7 ตําบลสหัสขันธ์ (คุ้มหัวภู) - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว 
บ้านขวัญเมือง ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 149 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 325/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 512 ข้อ 155

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 286/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตําบลคํา
ใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

54. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 
ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
ม่วง 
หมู่ 6 ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  37/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  668  ข้อ  674  
 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 287/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหาดทรายมูล 
หมู่ 6 ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก - หนองผํา บ้านนามูล หมู่ 3 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

55.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหาดทรายมูล 
หมู่ 6 ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก - หนองผํา บ้านนามูล หมู่ 3 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหาด
ทรายมูล 
หมู่ 6 ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก - หนองผํา บ้านนามูล หมู่ 3 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 298/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 671 ข้อ 684

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 288/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพรสมบูรณ์ หมู่ 9 เทศบาล
ตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

56. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพรสมบูรณ์ หมู่ 9 
เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วน
ตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพร
สมบูรณ์ หมู่ 9
เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วน
ตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  38/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  771  ข้อ  1061  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 289/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองชลประทาน คลอง 
2L RMC ตําบลอุ่มเม่า - เขตเทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

57. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองชล
ประทาน 
คลอง 2L RMC ตําบลอุ่มเม่า - เขตเทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
ชลประทาน คลอง 2L RMC ตําบลอุ่มเม่า - เขตเทศบาลตําบล
โคกศรี
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 
148 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  40/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 559  ข้อ  349    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 290/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลาแดง บ้านบัวขาว หมู่ 15 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู่ 8 (องค์การบริหารส่วน
ตําบล
แจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

58. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลาแดง บ้านบัว
ขาว 
หมู่ 15 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู่ 8 (องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลแจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลาแดง 
บ้านบัวขาว หมู่ 15 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลน หมู่ 8
(องค์การบริหารส่วนตําบลแจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 179 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  41/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  758  ข้อ  1018  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 291/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสามแยกศาลาแดง บ้านหนอง
หูลิง หมู่ 16 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านแจนแลนหมู่ 8 ตําบลแจ
นแลน
(องค์การบริหารส่วนตําบลแจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

59. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสามแยกศาลาแดง 
บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านแจนแลนหมู่ 8 ตําบลแจนแลน (องค์การบริหารส่วนตําบลแจ
นแลน)
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสามแยก
ศาลาแดง
บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านแจนแลนหมู่ 8 ตําบลแจนแลน (องค์การบริหารส่วนตําบลแจ
นแลน)
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
179 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  42/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  776  ข้อ  1080  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 292/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังโรงเรียน บ้านห้วยแดง 
หมู่ 10 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

จํานวน 497,000 บาท

60. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังโรงเรียน บ้าน
ห้วยแดง 
หมู่ 10 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียน 
บ้านห้วยแดง หมู่ 10 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ความ
หนา
0.15 เมตร ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  43/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  770  ข้อ  1059
    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 293/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.2047 บ้านโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวนปาย่อย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

61. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.2047 บ้านโพน
สวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวนปาย่อย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.2047 
บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ - สวนปาย่อย อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 9+074 - 9+187
 ความยาว 
113 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  44/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 294/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - 
บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

62. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3047 บ้านสม
สะอาด 
- บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.3047 
บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 4+353 - 4+503 ความยาว 150
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  45/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 295/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น
อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

63. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3141 
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.3141
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้อง
ชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม
. 3+992 -4+215 
ความยาว 223 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  46/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 296/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม 
อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,689,000 บาท

64.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0001 
บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 1,689,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0001 
บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 0+554 - 0+938 ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 384 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,072 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  47/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 297/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0006 บ้านหนองแวง
ศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

65. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0006 
บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0006 
บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ช่วงที่ 1 กม. 1+941 - 2+005 ช่วงที่ 2 กม. 2+236 -2+300
 ความหนา
0.15 เมตร  ความยาว 128 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
896 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  48/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 298/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

66.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0009 บ้าน
ดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0009 
บ้านดอนหัน อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 9+773 - 9+886 ความยาว 113
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร   (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  49/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 299/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง 
อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

67.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0010 บ้าน
นาเรียง
อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0010 
บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 0+000 - 0+180 ความยาว 180
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 
900 ตารางเมตร   (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  50/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 300/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี - 
บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

68. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0016 
บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0016 
บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม
. 
2+001 - 2+130 ความยาว 129 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  51/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 301/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง -
บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

69. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0019 บ้าน
เหล่าแดง
- บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง
ไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0019 
บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 1 กม. 2+170 - 2+200 ความ
ยาว 30 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  และช่วงที่ 2 กม. 2+897-
3+000
ความยาว 103 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร รวมความ
ยาว
ทั้งหมด 133 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 901ตาราง
เมตร
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  52/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 302/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0025 
บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,109,000 บาท

70. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0025 บ้าน
กุดหว้า -
บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 2,109,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0025 
บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วง กม.4+018 - 4+498 ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 480
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  53/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 303/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้าน
หว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,692,000 บาท

71. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0026 บ้าน
จาน - 
บ้านหว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 1,692,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0026 
บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 1 กม. 5+659 - 6+000 ความยาว 341 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2
 กม.
6+000 - 6+201 ความยาว 201 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมความยาว 542 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,051 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  54/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 304/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0027  บ้านดอนยา
นาง
อําเภอยางตลาด -บ้านดงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,998,000 บาท

72. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0027  
บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด -บ้านดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 1,998,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0027  
บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด -บ้านดงเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 1+616 - 2+215 ความยาว 599
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,594 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  55/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 305/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุ
งน้อย -
บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

73. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0028 
บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0028 
บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ช่วง กม. 0+000 - 0+150 ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 150
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  56/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 306/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

74. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0030 
บ้านหนองผือ  อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0030 
บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 2+872 - 2+985 ความยาว 113
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  57/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 307/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัย
มงคล
อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,557,000 บาท

75. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0032 
บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  2,557,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0032 
บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 1+350 - 2+120 ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 770 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,620 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  58/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 308/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยก
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

76. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0033 
บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0033
 บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 0+960 -
 1+073 
ความยาว 113 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  59/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 309/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคําน้อย 
- รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

77. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0034 บ้าน
นาคําน้อย - 
รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง
ไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0034 
บ้านนาคําน้อย - รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหนอง
กุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 0+338 -
 0+452 
ความยาว 114 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  60/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 310/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - 
บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

78. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0036 บ้าน
ขมิ้น - 
บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0036 
บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วง กม. 5+165 - 5+314 ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 149
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่  61/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 
   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 311/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง 
- บ้านนากุง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

79. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0038 
บ้านหนองแสง - บ้านนากุง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0038 
บ้านหนองแสง - บ้านนากุง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 3+030 - 3+143 ความยาว 
113 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  62/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 312/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

80. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0039 
บ้านหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วย
เม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0039 
บ้านหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี -บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วย
เม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม.  0+778 - 0+907 ความหนา 0.15
เมตร 
ความยาว 129 เมตร  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  63/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 313/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

81. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0042 บ้าน
นาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0042
บ้านนาเชือกอําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม
. 1+300 -1+450 
ความยาว 150 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900
 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  64/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 314/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง 
อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

82. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0043 บ้าน
ม่วง 
อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0043 
บ้านม่วง อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 5+691 - 5+841 ความ
ยาว 150 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  65/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 315/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี 
-
บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

83. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0047 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0047 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 0+600 - 0+713 ความยาว 113
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  66/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 316/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองริ
วหนัง -
บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

84. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0047 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0047 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 10+287 - 10+400 ความ
ยาว 113 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  67/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:29 หน้า : 317/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอี
บุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

85. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0049 
บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0049 
บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม. 4+467 - 4+596 ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 129 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  68/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 318/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร 
อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 743,000 บาท

86. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0051 
บ้านโนนนคร อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 743,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0051 
บ้านโนนนคร อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ช่วง กม. 1+605 - 1+774 ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  69/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 319/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก -
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

87. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0053 บ้าน
ห้วยเม็ก -
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0053 
บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 8+315 - 8+444 ความยาว 129
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  70/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 320/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0057 บ้านคําบง - 
บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

88. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0057 บ้าน
คําบง - 
บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0057 
บ้านคําบง - บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 0+050 - 0+200 ความยาว 150
 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  71/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 321/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - 
บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

89. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0058 บ้าน
หนองบัว -
บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0058 
บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 4+620 - 4+770 ความยาว 150
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  72/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 322/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคําอีหงษ์ -
บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

90. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0060 บ้าน
คําอีหงษ์ -
บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้ง
ไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0060 
บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ช่วง กม. 8+573 - 8+723 ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 150
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  73/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 323/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคํา 
-
บ้านโนนสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

91. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0061
 เทศบาลร่องคํา
- บ้านโนนสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0061 
เทศบาลร่องคํา - บ้านโนนสามัคคี  อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม. 0+618 - 0+768 ความยาว 150
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 74/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 324/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนากุดสิม - 
บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,597,000 บาท

92. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0062 บ้าน
นากุดสิม
- บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 1,597,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0062 
บ้านนากุดสิม - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กม. 0+150 - 0+399 ความ
ยาว 249 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.20 
เมตร ช่วงที่ 2 กม.1+728-2+000 ความยาว 272 เมตร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร รวมความยาว 
521 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,877 ตารางเมตร
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  75/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 325/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา -
บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

93. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0063 บ้าน
โนนศิลา
- บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง
ไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-
0063 
บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ช่วง กม. 4+637 - 4+750 ความยาว 113
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  (ถนนถ่าย
โอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  76/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 326/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพด. บ้านกุดจิก หมู่ 1 ตําบล
กุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านนาทัน ตําบล
ท่าลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 496,000 บาท

94. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพด. บ้านกุด
จิก หมู่ 1 
ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านนา
ทัน 
ตําบลท่าลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย สพด. บ้าน
กุดจิก 
หมู่ 1 ตําบลกุดจิด อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพาน
บ้านนาทัน ตําบลท่าลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความ
หนา 
0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  77/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  628  ข้อ  609  
     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 327/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคํางูเหลือม บ้านนาโก หมู่ 4 
ตําบลนาโก - บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

95. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคํางูเหลือม บ้านนา
โก 
หมู่ 4 ตําบลนาโก - บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคํางูเหลือม 
บ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก - บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว
222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  78/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  768  ข้อ  1053       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 328/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา หมู่ 16 บ้านสาย
นาเวียง ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 4 ตําบลหนองผือ อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

96.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้ม
กาญจนา หมู่ 16 
บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 4 ตําบลหนอง
ผือ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้ม
กาญจนา 
หมู่ 16 บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 4 
ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 333/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 643 ข้อ 657

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 329/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกอุ้มฟ้า บ้านหนองย่าโยน 
หมู่ 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

97. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกอุ้มฟ้า บ้าน
หนองย่าโยน 
หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตําบล
หนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโคกอุ้มฟ้า 
บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วย
ม่วง 
หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  80/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  638  ข้อ 641      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 330/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างโรงเรียนห้วยเม็ก
วิทยาคม ตําบลห้วยเม็ก - ถนนลาดยางไปบ้านกุดท่าลือ (เทศบาลท่า
ลาดดงยาง) อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

98. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างโรงเรียนห้วย
เม็ก
วิทยาคม ตําบลห้วยเม็ก - ถนนลาดยางไปบ้านกุดท่าลือ (เทศบาล
ท่าลาด
ดงยาง) อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากข้าง
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ตําบลห้วยเม็ก - ถนนลาดยางไปบ้าน
กุดท่าลือ (เทศบาล
ท่าลาดดงยาง) อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  81/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  677  ข้อ  706       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 331/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ว่าการอําเภอร่องคํา บ้าน
ศรีเมือง
หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 
ตําบลสามัคคี
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

99. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ว่าการอําเภอ
ร่องคํา 
บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท บ้านโนน
สามัคคี 
หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 499,000 บาท ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากที่ว่าการ
อําเภอร่องคํา บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - ทางหลวง
ชนบท 
บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  82/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  690  ข้อ  757

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 332/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตําบลลําคลองกับตําบลลําปาว
สายข้างคลอง1R LMC ฝั่งตะวันออก บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ 6 ตําบล
ลําคลอง -
ถนนสายปากทางเขื่อนลําปาว บ้านปากล้วย หมู่ 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 333/581



100. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตําบลลําคลองกับ
ตําบล
ลําปาว สายข้างคลอง1R LMC ฝั่งตะวันออก บ้านปลาเค้า
น้อย หมู่ 6 
ตําบลลําคลอง - ถนนสายปากทางเขื่อนลําปาว บ้านปา
กล้วย หมู่ 10 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตําบลลํา
คลองกับ
ตําบลลําปาว สายข้างคลอง1R LMC ฝั่งตะวันออก บ้านปลาเค้า
น้อย 
หมู่ 6 ตําบลลําคลอง - ถนนสายปากทางเขื่อนลําปาว บ้านปา
กล้วย 
หมู่ 10 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  83/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  738  ข้อ  942  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 334/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ากกกอก หน้าวิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - บ้านท่าคันโท 
หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

101.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ากกกอก หน้า
วิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - บ้านท่าคันโท 
หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายท่ากกกอก 
หน้าวิทยาลัยไทเทคนิคอีสาน บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 329/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 634 ข้อ 628

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 335/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2 บ้านบัวขาว หมู่ 13
 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

102. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2 บ้านบัว
ขาว 
หมู่ 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านหนองหู
ลิง หมู่ 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเทศบาล 2 
บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  84/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  748  ข้อ  977  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 336/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตับเต่า หมู่ 1 เทศบาลตําบล
กุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 (องค์การบริหารส่วน
ตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

103. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตับเต่า หมู่ 1
 เทศบาลตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 (องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาตับ
เต่า หมู่ 1
เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  21/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  770  ข้อ 1060 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 337/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแสบง หมู่ 6 บ้านห้วยแดง 
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบลหนองห้าง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

104. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแสบง หมู่ 6 
บ้านห้วยแดง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาแส
บง หมู่ 6 
บ้านห้วยแดง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  85/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  769  ข้อ  1055        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 338/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกตาล หมู่ 4 (อบต.บัว
ขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (ทม.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

105. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกตาล หมู่ 4 
(อบต.บัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (ทม.บัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกก
ตาล หมู่ 4 
(อบต.บัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (ทม.บัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 149 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  86/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  767   ข้อ  1048       
 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 339/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตําบล
กลางหมื่น อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

106. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง
หมื่น หมู่ 1 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลม่วงนา อําเภอดอน
จาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง
หมื่น หมู่ 1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลม่วง
นา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 149 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  87/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  728  ข้อ  902      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 340/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตําบล
เหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

107. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดฝั่ง
แดง หมู่ 6 
ตําบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกุดฝั่ง
แดง 
หมู่ 6 ตําบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตําบลแจ
นแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  88/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  760  ข้อ 1025        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 341/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย หมู่ 3 ตําบลเจ้า
ท่า อําเภอกมลาไสย - บ้านเมย หมู่ 5 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

108. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย หมู่ 3
 ตําบล
เจ้าท่า อําเภอกมลาไสย - บ้านเมย หมู่ 5 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเก่า
น้อย หมู่ 3 
ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย - บ้านเมย หมู่ 5 ตําบลดง
ลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  89/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  831  ข้อ  1277        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 342/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก หมู่ 2 ตําบลอิตื้อ (สาย
หนองบ่อ) - บ้านสา หมู่ 14 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

109. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก หมู่ 2
 ตําบลอิตื้อ 
(สายหนองบ่อ) - บ้านสา หมู่ 14 ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แก หมู่ 2 
ตําบลอิตื้อ(สายหนองบ่อ) - บ้านสา หมู่ 14 ตําบลคลอง
ขาม อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 222
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 
888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  90/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  593  ข้อ  474       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 343/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกเหนือ หมู่ 4 ตําบลอิตื้อ 

(สายคําแคน)  อําเภอยางตลาด - บ้านหนองกุงไทย ตําบลโนน
สะอาด 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

110. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกเหนือ หมู่ 4
 ตําบล
อิตื้อ (สายคําแคน)  อําเภอยางตลาด - บ้านหนองกุงไทย ตําบล
โนนสะอาด 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แกเหนือ
หมู่ 4 ตําบลอิตื้อ (สายคําแคน) อําเภอยางตลาด - บ้านหนองกุ
งไทย 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 เมตร ความยาว 222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  91/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  593  ข้อ  475

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 344/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข้าวหลาม หมู่ 2, 16 
องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้านดงสว่าง 
หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

111. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข้าว
หลาม หมู่ 2,16
องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้านดง
สว่าง
หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง
ไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านข้าว
หลาม 
หมู่ 2, 16 องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - 
บ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  92/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  831  ข้อ  1279        
 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 345/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบล
ทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

112. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครอง
ทรัพย์ หมู่ 4
ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วย
เม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านครอง
ทรัพย์ 
หมู่ 4 ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  93/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  676  ข้อ  702       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 346/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําพิมูล หมู่ 3 ตําบลทุ่ง
คลอง
(เขต อบต.ทุ่งคลอง) - บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตําบลทุ่งคลอง (เขต ทต
.คําม่วง)
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

113. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําพิมูล หมู่ 3
 ตําบล
ทุ่งคลอง (เขต อบต.ทุ่งคลอง) - บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตําบลทุ่ง
คลอง 
(เขต ทต.คําม่วง) อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําพิ
มูล หมู่ 3 
ตําบลทุ่งคลอง (เขต อบต.ทุ่งคลอง) - บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตําบล
ทุ่งคลอง 
(เขต ทต.คําม่วง) อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่
  94/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  608  ข้อ  525    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 347/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําเม็ก หมู่ 7 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่ 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

114. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําเม็ก หมู่ 7 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่ 6 ตําบลเนินยาง 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคํา
เม็ก หมู่ 7 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่ 6 ตําบลเนินยาง 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.40 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  95/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  532  ข้อ  242       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 348/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกว้าง หมู่ 10 ตําบล
มหาไชย -
 บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

115. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกกว้าง หมู่ 10 
ตําบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกกว้าง 
หมู่ 10 ตําบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตําบลผา
เสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  96/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  532  ข้อ  241         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 349/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่องเหนือ หมู่ 10 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองซองแมว หมู่ 9 ตําบล
โพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

116. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง
เหนือ หมู่ 10 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองซองแมว หมู่ 9 ตําบล
โพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
ก่องเหนือ
หมู่ 10 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองซอง
แมว หมู่ 9 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  97/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามบัญชีแก้ไขแผน ครั้ง
ที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ข้อ 23     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 350/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตําบลโคก
เครือ ถึง บ้านหนองหอไตร หมู่ 2 ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุ
งศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

117. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
เครือ หมู่ 1 
ตําบลโคกเครือ ถึง บ้านหนองหอไตร หมู่ 2 ตําบลลําหนองแสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
เครือ 
หมู่ 1 ตําบลโคกเครือ ถึง บ้านหนองหอไตร หมู่ 2 ตําบลลําหนอง
แสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  98/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  795  ข้อ  1143        
 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 351/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบล
ภูดิน 
อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

118. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนา
งาม หมู่ 10 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกนา
งาม 
หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  99/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  738  ข้อ  941

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 352/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 เทศบาล
ตําบลโคกศรี เชื่อมต่อถนนสายบ้านท่างาม ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

119. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 
เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อมต่อถนนสายบ้านท่างาม ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
ศรี หมู่ 4
เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อมต่อถนนสาย บ้านท่างาม ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  100/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบัญชีแก้ไขแผน ครั้ง
ที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 24     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 353/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสําราญ หมู่ 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

120. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สําราญ หมู่ 2 
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
สําราญ 
หมู่ 2 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย
 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  101/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  690  ข้อ  756      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 354/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 6 ตําบลขมิ้น 
-
บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

121. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
ใหญ่ หมู่ 6 
ตําบลขมิ้น - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
ใหญ่ หมู่ 6 ตําบลขมิ้น - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  102/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 12      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 355/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

122. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียง
เครือ หมู่ 1 
ตําบลเชียงครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตําบลดอน
จาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียง
เครือ 
หมู่ 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง -บ้านกุดครอง หมู่ 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 103/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  707  ข้อ  820      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 356/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยวาร หมู่ 11 ตําบล
หนองบัว -
บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

123. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชย
วาร หมู่ 11 
ตําบลหนองบัว - บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไชย
วาร หมู่ 11 
ตําบลหนองบัว - บ้านคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  104/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  783  ข้อ  1104   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 357/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 12 สายข้าง
หนองซําแฮด 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 498,000 บาท

124. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 12 
สายข้างหนองซําแฮด ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดง
บัง หมู่ 12
สายข้างหนองซําแฮด ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
- เขตตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความ
หนา 
0.15 เมตร  ความยาว 177  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  105/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  599  ข้อ  497  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 358/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตําบลหัวนา
คํา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านศรีสุข ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 497,000 บาท

125. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 9
 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านศรีสุข ตําบลศรี
สุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดง
บัง หมู่ 9 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านศรี
สุข ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร  
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  106/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  594  ข้อ  479   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 359/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเก่า หมู่ 11 ตําบล
ห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านหัวขวา หมู่ 8,12 ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

126. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง
เก่า หมู่ 11 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านหัวขวา หมู่ 8,12 ตําบลหลัก
เมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง
เก่า 
หมู่ 11 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง -บ้านหัวขวา หมู่ 8,12 ตําบล
หลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  107/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  709  ข้อ  828         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 360/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตําบลเหล่า
อ้อย -
บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

127. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 
ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดง
เมือง หมู่ 1 
ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 178 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  108/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  687  ข้อ  743         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 361/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสวาง หมู่ 6,17 ตําบล
ห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

128. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
สวาง หมู่ 6,17 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดง
สวาง 
หมู่ 6,17 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลา
ไสย     
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
- ช่วงที่ 1กม. 0+000 - 0+050 ความยาว 50 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร
- ช่วงที่ 2 กม. 0+050 - 0+178 ความยาว 128 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมความยาวทั้ง
หมด 
178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  109/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  703  ข้อ  807         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 362/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ 8 ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตําบลศรี
สุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 498,000 บาท

129. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน
กลาง หมู่ 8 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนอง
หว้า 
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้ง
ไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอน
กลาง หมู่ 8 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนอง
หว้า 
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ความ
หนา 0.15 เมตร  ความยาว 218 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  110/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  594  ข้อ  480         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 363/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนปอแดง หมู่ 12 ตําบล
ห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

130.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนปอแดง 
หมู่ 12 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนปอ
แดง 
หมู่ 12 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 277/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 724 ข้อ 888 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 364/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 บ้าน
ดอนอุมรัว
หมู่ 8 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

131. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน
สวรรค์ หมู่ 7 
บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอน
สวรรค์ 
หมู่ 7 บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า ตําบลกุด
หว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
149 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  111/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 22 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 365/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตําบลเหล่า
อ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอนสามัคคี หมู่ 10 
ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

132. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านใต้ หมู่ 6 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอน
สามัคคี 
หมู่ 10 ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้ง
ไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านด่าน
ใต้ หมู่ 6 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอน
สามัคคี หมู่ 10
ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  112/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  692  ข้อ  764      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 366/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตําบล
สําราญ 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

133. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6
 ตําบล
สําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวังสาม
หมอ จังหวัด
อุดรธานี ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่า
งาม หมู่ 6
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวังสาม
หมอ 
จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 178 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  113/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  606  ข้อ 521  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 367/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตําบลนาบอน 

อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

134. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมน หมู่ 8
 ตําบล
นาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านทุ่ง
มน หมู่ 8 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตําบลแซง
บาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 177 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  114/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  610  ข้อ  533   

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 368/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนหมายเลข 227 บ้านโนนน้ําเกลี้ยง หมู่ 
9 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

135. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทร
ทอง หมู่ 11 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนหมายเลข 227 บ้านโนน
น้ําเกลี้ยง 
หมู่ 9 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไทร
ทอง หมู่ 11 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนหมายเลข 227 บ้านโนน
น้ําเกลี้ยง 
หมู่ 9 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 เมตร  ความยาว 148 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  115/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  509  ข้อ  143         

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 369/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก - 
บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

136. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4
 ตําบล
นาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนา
โก หมู่ 4 
ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 116/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 15 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 370/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตําบลนาโก -
บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

137. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7
 ตําบล
นาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง  อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนา
โก หมู่ 7 
ตําบลนาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง  อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 222 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 
888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  117/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  768  ข้อ  1052

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 371/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ 4 ตําบลโคก
เครือ ถึงบ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

138. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ 4
 ตําบล
โคกเครือ ถึงบ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุ
งศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ศิลา 
หมู่ 4 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองบัว
แดง หมู่ 2 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15
เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  118/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  784  ข้อ  1107        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 372/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตําบลลําชี 
- ทางหลวงหมายเลข กส.2367 บ้านกุดฆ้องชัย ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

139. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
แดง หมู่ 1 
ตําบลลําชี - ทางหลวงหมายเลข กส.2367 บ้านกุดฆ้องชัย ตําบล
ฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
แดง 
หมู่ 1 ตําบลลําชี - ทางหลวงหมายเลข กส.2367 บ้านกุดฆ้องชัย 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 149 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
894 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 119/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  809  ข้อ 1190        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 373/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนอง
ตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

140. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตูม หมู่ 4 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองบัว หมู่ 3 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ตูม หมู่ 4 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองบัว หมู่ 3
 ตําบล
โคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 120/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 586  ข้อ  450      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 374/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพิมาน หมู่ 3 ตําบลพิ
มูล - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

141. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
พิมาน หมู่ 3 
ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วย
เม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
พิมาน 
หมู่ 3 ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบลทราย
ทอง อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  121/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  671  ข้อ  683      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 375/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตําบล
หนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

142. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ศิลา หมู่ 4 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2
 ตําบล
หนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
ศิลา 
หมู่ 4 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองบัว
แดง หมู่ 2 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  122/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  798  ข้อ  1152

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 376/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10, บ้าน
โนนสําราญ หมู่ 14, บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว 
หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

143. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ 10, 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 14, บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้าน
อ่างแก้ว 
หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สวรรค์ 
หมู่ 10, บ้านโนนสําราญ หมู่ 14, บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัว
ขาว - 
บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 123/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  746  ข้อ  971        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 377/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 12 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

144. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สว่าง หมู่ 12 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สว่าง 
หมู่ 12 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลา
เลิง 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  124/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  706  ข้อ  815       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 378/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตําบล
สามัคคี
อําเภอร่องคํา - อบต.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

145. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สามัคคี หมู่ 1 
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา - อบต.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สามัคคี 
หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา - อบต.โพนงาม บ้านโพน
งาม หมู่ 1 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร  ความยาว 148 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  125/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  692   ข้อ  766

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 379/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตําบล
โนนบุรี - บ้านคําเชียงยืน หมู่ 3 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

146. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สามัคคี หมู่ 4 
ตําบลโนนบุรี - บ้านคําเชียงยืน หมู่ 3 ตําบลนิคม อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สามัคคี 
หมู่ 4 ตําบลโนนบุรี - บ้านคําเชียงยืน หมู่ 3 ตําบลนิคม อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 148
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  126/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  497  ข้อ  106       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 380/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตําบล
โนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

147. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สามัคคี หมู่ 4 
ตําบลโนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สามัคคี 
หมู่ 4 ตําบลโนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตําบลนิคม อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 149 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  127/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  481  ข้อ  43     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 381/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู่ 17 สายโคก
หนองโพ ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

148. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสิม
 หมู่ 17 
สายโคกหนองโพ ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโพนสิม
 หมู่ 17 
สายโคกหนองโพ ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  128/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  597  ข้อ  489        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 382/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู่ 7 ตําบลหัวนา
คํา -
บ้านดงอัคคะ ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

149. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู่ 7 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดงอัคคะ ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโพนสิม
 
หมู่ 7ตําบลหัวนาคํา - บ้านดงอัคคะ ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  129/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  568  ข้อ  379

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 383/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูเงิน หมู่ 11 ตําบลนิคม
ห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

150. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูเงิน หมู่ 11 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านภู
เงิน หมู่ 11
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  130/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 550  ข้อ  315      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 384/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสระบัว หมู่ 3 บ้านหัว
งัว 
ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

151. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสระ
บัว หมู่ 3 
บ้านหัวงัว ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลาด
สระบัว 
หมู่ 3 บ้านหัวงัว ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 131/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  559  ข้อ  347

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 385/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตําบล
เสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

152. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญ
เรือง หมู่ 5 
ตําบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุ
งศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านศรีบุญ
เรือง 
หมู่ 5 ตําบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 177 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 132/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  779  ข้อ  1087      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 386/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย เขตเทศบาล
ตําบล
สงเปลือย เชื่อมบ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

153. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสงเปลือย 
เขตเทศบาลตําบลสงเปลือย เชื่อมบ้านนาใต้ หมู่13 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน  บ้านหนองอีบุตร 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสง
เปลือย 
เขตเทศบาลตําบลสงเปลือย เชื่อมบ้านาใต้ หมู่13 ตําบลสง
เปลือย 
อําเภอนามน  บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 312/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 551 ข้อ 317 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 387/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตําบลโนนศิลา
เลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

154. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สว่าง หมู่ 2
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 133/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  804  ข้อ  1171       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 388/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบล
ภูปอ เชื่อมบ้านโคกล่าม หมู่ 3 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

155. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่ 2 ตําบลภูปอ เชื่อมบ้านโคกล่าม หมู่ 3 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสะอาด
สมศรี 
หมู่ 2 ตําบลภูปอ เชื่อมบ้านโคกล่าม หมู่ 3 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 178 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  134/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2562  ข้อ  5       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 389/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนิน หมู่ 3, 5 ตําบลเนิน
ยาง อําเภอคําม่วง - สะพานข้ามลําห้วยปอ บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

156. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนิน 
หมู่ 3, 5 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง - สะพานข้ามลําห้วยปอ 
บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนิน 
หมู่ 3, 5 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง - สะพานข้ามลําห้วยปอ 
บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  135/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  611  ข้อ  540    
     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 390/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว หมู่ 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด - ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

157. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว หมู่ 1
 ตําบล
หัวงัว อําเภอยางตลาด - ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เสียว หมู่ 1 
ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 136/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  580  ข้อ  427  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 391/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว หมู่ 5 ตําบลหัวงัว - 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

158. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว หมู่ 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
เสียว หมู่ 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา
0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  137/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  599  ข้อ  500        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 392/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ 7 ตําบลกุดจิก
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านโคกกลาง หมู่ 3 
ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 499,000 บาท

159. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ 7 
ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้าน
โคกกลาง 
หมู่ 3 ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านแสน
สุข หมู่ 7 
ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้าน
โคกกลาง 
หมู่ 3 ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ความหนา 
0.15 เมตร  ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  138/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  625  ข้อ  596 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 393/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 3 
ตําบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตําบลนามน ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

160. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคอน
เตรียม 
หมู่ 3 ตําบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตําบลนามน ตําบลนา
มน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองคอนเตรียม หมู่ 3 ตําบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  139/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  554  ข้อ  329  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 394/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 5 ตําบลโนน
ศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านเสียว หมู่ 1 ตําบลหัวงัว อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

161. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 5 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านเสียว หมู่ 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
คู 
หมู่ 5 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านเสียว หมู่ 1 ตําบล
หัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1
 กม.
0+000 - 0+109 ความยาว 109 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร และช่วงที่ 2 กม
. 0+600 - 0+647 ความยาว 47 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร รวมความยาว 156 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 889 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  140/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  809  ข้อ 1191       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 395/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 1 ตําบลผา
เสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ - บ้านหนองบัวโดน 
หมู่ 1 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

162. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว 
หมู่ 1 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ - 
บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัว 
หมู่ 1 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ - 
บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 149 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  141/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  532  ข้อ  240        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 396/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตําบลโคก
สะอาด อําเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

163. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
บัว หมู่ 3 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4  ตําบล
หนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัว 
หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบล
หนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 890 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  142/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  809  ข้อ  1192        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 397/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตําบล
หนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดื เขตตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

164. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง 
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดื เขตตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัวแดง
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดื เขตตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  143/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  795  ข้อ  1144      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 398/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวนาดี หมู่ 7 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

165. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวนา
ดี หมู่ 7 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก หมู่ 4
 ตําบล
โคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บัวนาดี 
หมู่ 7 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนอง
เม็ก หมู่ 4 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 0.15 เมตร ความยาว 222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 144/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  600  ข้อ  501

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 399/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปาอ้อย หมู่ 1 ตําบล
ลําห้วยหลัว - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

166. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปาอ้อย 
หมู่ 1 ตําบลลําห้วยหลัว - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตําบลผา
เสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
ปาอ้อย 
หมู่ 1 ตําบลลําห้วยหลัว - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตําบลผา
เสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 
149 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  145/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  520  ข้อ 190     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 400/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฝาย หมู่ 5 ตําบลภู
สิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

167. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ฝาย หมู่ 5 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
ฝาย 
หมู่ 5 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 177
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  146/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  479  ข้อ  36     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 401/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบล
ขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

168. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง
ใต้ หมู่ 3 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
แวงใต้ 
หมู่ 3 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  147/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  708  ข้อ  823 
     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 402/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงบ่อแก้ว หมู่ 8 
ตําบลอิตื้อ - บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

169. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองแวงบ่อ
แก้ว หมู่ 8 
ตําบลอิตื้อ  – บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
แวง
บ่อแก้ว หมู่ 8 ตําบลอิตื้อ - บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 
219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  36/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  593  ข้อ  476 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 403/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหูลิง หมู่ 16 ตําบล
บัวขาว - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

170. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหู
ลิง หมู่ 16 
ตําบลบัวขาว - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหู
ลิง 
หมู่ 16 ตําบลบัวขาว - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตําบลแจ
นแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 220 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 148/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 767 ข้อ 1047     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 404/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบล
ศรีสมเด็จ - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

171. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบ
เปลือย หมู่ 1 
ตําบลศรีสมเด็จ - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหลุบ
เปลือย 
หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตําบลผา
เสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 149/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 536 ข้อ 254       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 405/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตําบลกลาง
หมื่น - 
โรงแป้งเนชั่นแนล ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

172. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตูม หมู่ 6 
ตําบลกลางหมื่น - โรงแป้งเนชั่นแนล ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
ตูม 
หมู่ 6 ตําบลกลางหมื่น - โรงแป้งเนชั่นแนล ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 178
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 150/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 698 ข้อ  784  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 406/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสีทน หมู่ 6 ตําบลโพน
ทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบล ไผ่ อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

173. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสี
ทน หมู่ 6 
ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสี
ทน 
หมู่ 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบลไผ่ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 177 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 151/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 716 ข้อ 858      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 407/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตําบลนาโก - 
บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

174. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหวาย หมู่ 5 
ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หวาย หมู่ 5 
ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 176
 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 152/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2562 ข้อ 14

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 408/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคํา หมู่ 1 ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 497,000 บาท

175. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนา
คํา หมู่ 1 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลดอน
เงิน 
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนา
คํา 
หมู่ 1 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15
 เมตร
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 153/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 595 ข้อ 481     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 409/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคําเหนือ หมู่ 18 
จากทางหลวงชนบท หมายเลข 2025 ตําบลหัวนาคํา - ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

176. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนาคํา
เหนือ 
หมู่ 18 จากทางหลวงชนบท หมายเลข 2025 ตําบลหัวนา
คํา - ตําบล
อิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนา
คําเหนือ
หมู่ 18 จากทางหลวงชนบท หมายเลข 2025 ตําบลหัวนา
คํา - ตําบลอิตื้อ
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 154/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ข้อ 13     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 410/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 
ตําบลเหล่ากลาง - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

177. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวโนน
เปลือย หมู่ 5 
ตําบลเหล่ากลาง - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวโนน
เปลือย
หมู่ 5 ตําบลเหล่ากลาง - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอ
ฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 149 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 155/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 803 ข้อ  1166     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 411/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ 7 ตําบล
เหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - โนนสาวเอ้ บ้านนาบึง หมู่ 8 ตําบลหนอง
แปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

178. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง 
หมู่ 7 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - โนนสาวเอ้ บ้านนาบึง 
หมู่ 8 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัว
หนอง 
หมู่ 7 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - โนนสาวเอ้ บ้านนา
บึง หมู่ 8 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 
เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 890 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 156/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 804 ข้อ 1170      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 412/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดทรายมูล - บ้านพิมูล 
ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 498,000 บาท

179. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหาดทราย
มูล - 
บ้านพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลน้ํา
อ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหาด
ทรายมูล 
- บ้านพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
น้ําอ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 157/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 671 ข้อ  682     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 413/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตําบลบ่อ
แก้ว - บ้านชาด หมู่ 5 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

180. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่
ที่ 2 
ตําบลบ่อแก้ว - บ้านชาด หมู่ 5 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 2 ตําบลบ่อแก้ว - บ้านชาด หมู่ 5 ตําบลนาคู  อําเภอ
นาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219
 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 158/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 477 ข้อ 31     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 414/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตําบล
ไค้นุ่น - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

181. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว 
หมู่ 13 ตําบลไค้นุ่น - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหล่าสี
แก้ว 
หมู่ 13 ตําบลไค้นุ่น - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตําบลนิคมห้วย
ผึ้ง อําเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 159/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 550 ข้อ 312      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 415/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตําบล
เหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

182. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหล่า
อ้อย หมู่ 9 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหล่า
อ้อย 
หมู่ 9 ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบล
ดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 160/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 692 ข้อ 765      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 416/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบกน้ําเหม็น บ้านน้อยนาเจริญ 
หมู่ 6  ตําบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

183. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโบกน้ําเหม็น บ้าน
น้อย-
นาเจริญ หมู่ 6  ตําบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา ตําบลกุดปลา
ค้าว อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโบกน้ํา
เหม็น 
บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตําบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา ตําบล
กุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15
 เมตร  
ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 161/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 647 ข้อ 670     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองน้ําสายใหญ่ จาก
บ้านโจด 
หมู่ 10 ตําบลเจ้าท่า เชื่อมไป ประตูเปิด-ปิดระบายน้ําวัดปาบ้านดง
ลิง 
ถึง ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 417/581



184. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองน้ําสาย
ใหญ่ 
จากบ้านโจด หมู่ 10 ตําบลเจ้าท่า เชื่อมไป ประตูเปิด-ปิดระบาย
น้ํา
วัดปาบ้านดงลิง ถึง ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
น้ํา
สายใหญ่ จากบ้านโจด หมู่ 10 ตําบลเจ้าท่า เชื่อมไป ประตู
เปิด-ปิด
ระบายน้ําวัดปาบ้านดงลิง ถึง ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 162/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 831 ข้อ 1276 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 418/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปานาโก หมู่ 1 ตําบลนาโก - 

บ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

185. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดปานาโก หมู่ 1 
ตําบลนาโก - บ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตําบลหนองห้าง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดปานา
โก หมู่ 1
ตําบลนาโก - บ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 163/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 753 ข้อ  998 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 419/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหลังโรงเรียนสองห้อง บ้าน
สองห้อง 
หมู่ 5 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท บ้านด่านใต้ ตําบลเหล่าอ้อย 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

186. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเส้นหลังโรงเรียน
สองห้อง
บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท  บ้านด่านใต้ 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหลัง
โรงเรียน
สองห้อง บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท 
บ้านด่านใต้ ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์  ความหนา
0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 164/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 690 ข้อ 755

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 420/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกโพธิ์ บ้านดอนเจ้าปู 
หมู่ 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

187. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองกกโพธิ์ 
บ้านดอนเจ้าปู หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วย
ม่วง 
หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองกก
โพธิ์ 
บ้านดอนเจ้าปู หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วย
ม่วง 
หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 
0.15 เมตร  ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 165/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 639 ข้อ 645

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 421/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทุ่งหลวง บ้านโนนศิวิไล 
หมู่ 11 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ -เทศบาลตําบลกุดสิม (ตําบลกุดสิมคุ้ม
เก่า) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

188. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทุ่งหลวง 
บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ -เทศบาลตําบลกุดสิม
(ตําบลกุดสิมคุ้มเก่า) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทุ่ง
หลวง 
บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - เทศบาลตําบลกุดสิม
 
(ตําบลกุดสิมคุ้มเก่า) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 
เมตร  ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 166/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 642 ข้อ 654     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 422/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.บัวขาว บ้านโนน
สําราญ หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

189. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.บัวขาว 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14
 ตําบล
จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้า อบต
.บัวขาว 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14
 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
148 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 168/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 768 ข้อ 1050     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 423/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตียมต้นตาล หมู่ 5 บ้าน
โนนสําราญ 
ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้านชาด หมู่ 8 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

190. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตียมต้น
ตาล หมู่ 5 
บ้านโนนสําราญ ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้าน
ชาด หมู่ 8 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตียมต้น
ตาล 
หมู่ 5 บ้านโนนสําราญ ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง - บ้าน
ชาด 
หมู่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
หนา 
0.15 เมตร ความยาว 178 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
890 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 169/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 646 ข้อ 667

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 424/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก หมู่ที่ 3 ตําบลอิตื้อ - บ้าน
โพนสิม 
หมู่ 14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

191. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก หมู่ที่ 3 ตําบลอิ
ตื้อ - 
บ้านโพนสิม หมู่ 14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแก หมู่ 3 
ตําบลอิตื้อ - บ้านโพนสิม หมู่ 14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 112 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30
 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 170/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 448  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 425/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูงใหม่ หมู่ 9 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว  
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

192.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูงใหม่ หมู่ 9 
ตําบลโนนสูง  อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว  ตําบล
คําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  497,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูงใหม่ 
หมู่ 9 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บ้านคําเหมือดแก้ว 
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 362/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 565 ข้อ 369

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 426/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโคกกลาง หมู่ 3 ตําบล
หลุบ 
– บ้านดอนม่วงงาม  ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

193.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ 3 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านดอนม่วงงาม ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งไว้  496,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกกลาง 
หมู่ 3 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านดอนม่วงงาม ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์    ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
149 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 278/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 698 ข้อ 785

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 427/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ 15 สายบ้านฮ้าง 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

194. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ 15 
สายบ้านฮ้าง - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง
บัง หมู่ 15 
สายบ้านฮ้าง ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 363/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 601 ข้อ 504

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 428/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี (หนองมะเขือ)
หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบลหัวนาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

195. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี (หนอง
มะเขือ) 
หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี  
(หนองมะเขือ)  หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง ตําบลหัวนา
คํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 
219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 361/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 570 ข้อ 389

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 429/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่ 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง - บ้านโหมน 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

196.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่ 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง - บ้านโหมน ตําบลห้วย
โพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสะอาด
สมศรี 
หมู่ 9 ตําบลเหนือ - บ้านโหมน ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 148 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมี
พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 275/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 716 ข้อ 857

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 430/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว)-บ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

197.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหู
ลิง 
หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว)-บ้านหนองหูลิง (เทศบาล
เมือง
บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15
 เมตร 
ความยาว 148 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 285/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 759 ข้อ 1022

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 431/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเม็ก 
หมู่ 13 ตําบลห้วยเม็ก ผ่านบ่อขยะ - เขตเทศบาลตําบล
ท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

198. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
เม็ก หมู่ 13 
ตําบลห้วยเม็ก ผ่านบ่อขยะ - เขตเทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วย
เม็ก 
หมู่ 13 ตําบลห้วยเม็ก ผ่านบ่อขยะ - เขตเทศบาลตําบลท่าลาดดง
ยาง
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 171/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 676 ข้อ 704     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 432/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคํา 
หมู่ 11 ไปบ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - 

บ้านหนองหูลิง หมู่ 3  (เทศบาลตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

199. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนา
คํา หมู่ 11 
ไปบ้านหนองหูลิง (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - บ้านหนอง
หูลิง 
หมู่ 3  (เทศบาลตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหัวนา
คํา 
หมู่ 11 ไปบ้านหนองหูลิง (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - 
บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 148 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 172/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 768 ข้อ 1051

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 433/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฏิรูป บ้านคํากั้ง 
หมู่ 10 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

200. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฏิรูป บ้านคํากั้ง 
หมู่ 10 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้ 498,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายปฏิรูป 
บ้านคํากั้ง หมู่ 10 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์    ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 177 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 364/2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 747 ข้อ 975

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 434/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อมพันธ์ 
ซอย 3 บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านบัวขาว หมู่ 15 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

201.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพร้อม
พันธุ์ ซอย 3 
บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านบัว
ขาว 
หมู่ 15 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพร้อมพันธุ์
ซอย 3 บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านบัวขาว หมู่ 15 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 262/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 759 ข้อ 1019 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 435/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายเรียบคลองชลประทาน 4R 
LMC บ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ - บ้านหามแห หมู่ 1 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

202.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเรียบคลองชล
ประทาน 
4R LMC บ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ - บ้านหามแห หมู่ 1 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเรียบคลอง
ชลประทาน 4R LMC บ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ - บ้าน
หามแห 
หมู่ 1 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
หนา 0.15 
เมตรความยาว 176 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 274/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 705 ข้อ 813

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 436/581



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมศิริ 4 
บ้านบัวขาว หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
- บ้านนาโก หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

203.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอุดมศิริ 4 บ้านบัว
ขาว 
หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนาโก หมู่ 4 (องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโก) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  497,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอุดมศิริ 4 
บ้านบัวขาว หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านนาโก หมู่ 4 
(องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 219 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 284/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 758 ข้อ 1017

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 437/581



ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส
.ถ.1-0014 บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,992,000 บาท

204. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต 
สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 1,992,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต   สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้าน
หนองคู อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม. 3+175 -
 3+545 
ความยาว 370 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 173/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 438/581



ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ
ก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,979,000 บาท

205. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สาย กส.ถ.1-0011 
บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  5,979,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
ติก
คอนกรีต  และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.จํานวน 1 แห่ง 
สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร กม.ที่ 9+675 - 10+500 
ระยะทาง 820.80 เมตร (หักเว้นช่วงท่อเหลี่ยม คสล. 4.20 เมตร)
และ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จํานวน 3
 ช่อง
ยาว 10 เมตร ที่กม. 9+800 (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 174/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 439/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแก่งพฤาชัย หมู่ 7 ตําบลหมูม่น  
- บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

206.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแก่งพฤาชัย หมู่ 7 ตําบลหมู
ม่น  
- บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแก่งพฤาชัย หมู่ 7 
ตําบลหมูม่น  - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 950 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 335/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 526 ข้อ 215 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 440/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านบึง (ถนนหมายเลข 2041) หมู่ 6 ตําบลหมูม่น 

อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 494,000 บาท

207. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านบึง (ถนนหมายเลข 2041) 
หมู่ 6 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  494,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านบึง (ถนนหมาย
เลข 2041) 
หมู่ 6 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
ยาว 650 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 175/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 508 ข้อ 141

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 441/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

208.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบล
หนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 337/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 533  ข้อ 244

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 442/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 
บ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

209.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 
บ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 
บ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความ
ยาว 
350 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 316/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 507 ข้อ 136

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 443/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 - ถนนลาดยาง 
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านปานก
ขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

210. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 - ถนน
ลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บ้านปานกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 -
 
ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - 
บ้านปานกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 300 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 176/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 523 ข้อ 202     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 444/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

211.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบล
นาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ความยาว 300 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 345/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 588  ข้อ 460

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 445/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมูม่น 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง 
- บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

212.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมูม่น 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง 
- บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านบึง หมู่ 6 ตําบลหมู
ม่น 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง - 
บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 425 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 340/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 484 ข้อ 55

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 446/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตําบลบัวบาน 
- บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

213.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตําบลบัว
บาน -
บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 
ตําบลบัวบาน - บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตําบลนาเชือก อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 271 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 343/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 587 ข้อ 455 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 447/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน  หมู่ 3  
ตําบลนาบอน  - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

214.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนา
บอน
- บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน  หมู่ 3  
ตําบลนาบอน  - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคํา
ม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 650 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 306/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 616  ข้อ 564

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 448/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 
ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

215.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตําบลนา
เชือก
- บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 
ตําบลนาเชือก - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระ
นอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 425 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 347/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 592 ข้อ 471 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 449/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านขามเหนือ หมู่ 3 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

216. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตําบล
เขาพระนอน - บ้านขามเหนือ หมู่ 3 ตําบลคลองขาม อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านขามเหนือ หมู่ 3 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 600 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 342/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 586 ข้อ 452

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 450/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

217.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 600 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 341/25623 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 586 ข้อ 451

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 451/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัว หมู่ 14 ตําบลเจ้าท่า 
เลียบคลองน้ําปา - บ้านหัวแฮด ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

218.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัว หมู่ 14 ตําบลเจ้า
ท่า 
เลียบคลองน้ําปา - บ้านหัวแฮด ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว หมู่ 14 ตําบล
เจ้าท่า เลียบคลองน้ําปา - บ้านหัวแฮด ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 270/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 824 ข้อ 1252 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 452/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเตย หมู่ 3 ตําบลเว่อ 
- บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

219.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเตย หมู่ 3 ตําบลเว่อ - 
บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเตย หมู่ 3 
ตําบลเว่อ - บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ 9 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 675 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 349/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 583 ข้อ 439

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 453/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย(เส้นบ่อขยะ) บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบล
โนนแหลมทอง - โคกหนองกุง บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

220 ก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย (เส้นบ่อขยะ) บ้านคําเชียง
วัน หมู่ 7 
ตําบลโนนแหลมทอง - โคกหนองกุง บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย (เส้นบ่อขยะ) บ้านคําเชียง
วัน 
หมู่ 7 ตําบลโนนแหลมทอง - โคกหนองกุง บ้านนามะเขือ หมู่ 12 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800
 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 177/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2562 ข้อ 25    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 454/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคูกั้นลําห้วยปอ จากบ้านสูงเนิน หมู่ 3 
ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง - ถนนลาดยาง บ้านนาทัน หมู่ 4 ตําบล
หมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 306,000 บาท

221. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคูกั้นลําห้วยปอ จากบ้านสูงเนิน 
หมู่ 3 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง-ถนนลาดยาง บ้านนา
ทัน หมู่ 4 
ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายคันคูกั้นลําห้วยปอ จาก
บ้าน
สูงเนิน หมู่ 3 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง - ถนนลาดยาง บ้านนา
ทัน 
หมู่ 4 ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความ
ยาว 275 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 178/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 882 ข้อ 20     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 455/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - 
บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 491,000 บาท

222. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผา
เสวย
- บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 
ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 325 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 179/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 522 ข้อ 195    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 456/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงท้องถิ่น บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

223. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงท้องถิ่น บ้านเหล่าเหนือ 
หมู่ 2 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  498,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายทางหลวงท้องถิ่น  
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 675 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 180/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 739 ข้อ 944     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 457/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเมย หมู่ 5 ตําบลนาบอน - บ้านโพน 
หมู่ 3 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

224. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเมย หมู่ 5 ตําบลนา
บอน - 
บ้านโพน หมู่ 3  ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําเมย หมู่ 5 ตําบล
นาบอน
- บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 181/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 549  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 458/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

225.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบลหนอง
แวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 825 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 338/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 534 ข้อ 248 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 459/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 สายหนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

226. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 สายหนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโคก
ค่าย 
หมู่ 3 สายหนองแก ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 850 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 182/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 597 ข้อ 492 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 460/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 สายหนองดอนขี ตําบล
หัวนาคํา - หนองแลนมะกุด บ้านดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

227.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 
สายหนองดอนขี ตําบลหัวนาคํา - หนองแลนมะกุด บ้านดอนขี 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโคกค่าย
หมู่ 3 สายหนองดอนขี ตําบลหัวนาคํา - หนองแลนมะกุด บ้าน
ดอนขี
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 475
 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 183/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 597 ข้อ 491     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 461/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกศรี หมู่ 3 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
- บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

228.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกศรี หมู่ 3 ตําบลคําบง 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกศรี หมู่ 3 ตําบล
คําบง 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความยาว 925 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 184/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2562 ข้อ 18     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 462/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ (ฝายน้ําลาด) หมู่ 6 ตําบลขมิ้น 
- บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

229. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ (ฝายน้ําลาด) 
หมู่ 6 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ (ฝายน้ํา
ลาด) 
หมู่ 6 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 185/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 739 ข้อ 943     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 463/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 (ฝายสันมน) ตําบลเหล่า
อ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตําบลโพนงาม อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

230. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 (ฝายสันมน) 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตําบลโพน
งาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 
(ฝายสันมน) ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา - บ้านโพนงาม หมู่ 1 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 186/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 691 ข้อ 759     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 464/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศรี ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

231. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าศรี ตําบลภูสิงห์ - 
บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าศรี ตําบลภูสิงห์ - 
บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 900 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 187/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 512 ข้อ 156     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 465/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตําบลนาบอน
อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

232.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตําบล
นาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 
ตําบลนาบอนอําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตําบลแซง
บาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 575 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่ 309/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 550

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 466/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตําบลนาเชือก 
- บ้านโนนหัวช้าง บ้านนากุง ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 241,000 บาท

233.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 
ตําบลนาเชือก - บ้านโนนหัวช้าง บ้านนากุง ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  241,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 
ตําบลนาเชือก - บ้านโนนหัวช้าง บ้านนากุง หมู่ 6 ตําบลเขาพระ
นอน
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 250 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่ 346/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 591 ข้อ 468

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 467/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตําบลนาบอน - บ้านโพน 
หมู่ 3 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 484,000 บาท

234. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตําบลนาบอน 
- บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตําบล
นาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ความยาว 575 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 188/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 617 ข้อ 569 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 468/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน(ภูน้ําเกลี้ยง) หมู่ 1 ตําบลนาบอน 
- 
ถนนลาดยางสายบ้านนาบอน บ้านท่านาเลา หมู่ 9  ตําบลดินจี่ 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

235. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน(ภูน้ําเกลี้ยง) หมู่ 1
ตําบลนาบอน - ถนนลาดยางสายบ้านนาบอน บ้านท่านาเลา 
หมู่ 9  ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน (ภูน้ําเกลี้ยง) 
หมู่ 1 ตําบลนาบอน - ถนนลาดยางสายบ้านนาบอน บ้านท่านา
เลา 
หมู่ 9  ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 650
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 189/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 619 ข้อ 573  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 469/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตําบลขมิ้น - บ้าน
ภูทอง 
หมู่ 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

236. ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตําบล
ขมิ้น-บ้านภูทอง หมู่ 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 
ตําบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 190/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 739 ข้อ 945 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 470/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 5 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

237.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 5 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตําบล
ยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 5 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 525 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 339/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 535  ข้อ 252 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 471/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสําราญ หมู่ 11 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 ตําบลนาบอน 
อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

238.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชายสําราญ หมู่ 11 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาย
สําราญ หมู่ 11 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 ตําบลนา
บอน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 850 เมตร ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 358/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 535 ข้อ 250

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 472/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตําบลขมิ้น - บ้านโคกนา
งาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 493,000 บาท

239. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตําบลขมิ้น -
บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 493,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 
ตําบลขมิ้น - บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 191/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 739 ข้อ 946     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 473/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้าน
โพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

240. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบล
นาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์   ความยาว 850 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 192/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 547     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 474/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ซอยแฟลตตํารวจ 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 494,000 บาท

241. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ซอย
แฟลต
ตํารวจ ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วย
ผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 
ซอยแฟลตตํารวจ ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น ตําบลไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 193/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 550 ข้อ 314 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 475/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน - บ้าน
โพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

242. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน
- บ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์  ความยาว 1,000 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 194/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 623 ข้อ 587       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 476/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว หมู่ 9 ตําบลโพน อําเภอ
คําม่วง - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

243. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว หมู่ 9 ตําบล
โพน อําเภอคําม่วง - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองซองแมว หมู่ 9 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 825 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 195/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 611 ข้อ 537       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 477/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - บ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

244.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตําบล
เนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 
ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 196/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 551       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 478/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 ตําบลหมูม่น - บ้านอู้ หมู่ 4
 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 493,000 บาท

245.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 ตําบลหมูม่น
- บ้านอู้ หมู่ 4 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  493,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 ตําบล
หมูม่น-บ้านอู้ หมู่ 4 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ความยาว 425 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 336/2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 531 ข้อ 237

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 479/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่พ่อจันทร์ บ้านพุทธรักษา หมู่ 4 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 445,000 บาท

246.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่พ่อจันทร์ บ้านพุทธรักษา 
หมู่ 4 ตําบลเขาพระนอน - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 445,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายไร่พ่อจันทร์ บ้าน
พุทธรักษา 
หมู่ 4 ตําบลเขาพระนอน - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 225 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 353/2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 586 ข้อ  453

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 480/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
- 
วัดถ้ําหม้อสันติธรรม หมู่ 11 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

247.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2
ตําบลกุงเก่า - วัดถ้ําหม้อสันติธรรม หมู่ 11 ตําบลกุดจิก อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้างแก้ว
หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า - วัดถ้ําหม้อสันติธรรม หมู่ 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์   ความยาว 800 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 197/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 635 ข้อ 632  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 481/581



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้ม
ใหม่ - บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

248. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 
ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก 
หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 ตําบล
สงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 900 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 198/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 638 ข้อ 639      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 482/581



ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคําม่วง ม.5 ต.ทุ่งคลอง - บ้านคําเมย ตําบลนา
บอน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

249.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วง ม.5 ตําบลทุ่งคลอง
- บ้านคําเมย ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง
- บ้านคําเมย ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 346 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 308/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 608 ข้อ 527

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 483/581



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตําบลเขาพระนอน - 
บ้านแดง หมู่ 3 ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

250.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตําบล
เขาพระนอน - บ้านแดง หมู่ 3 ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านแดง หมู่ 3 ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 350 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 344/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 588 ข้อ 458

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 484/581



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองยางคํา หมู่ 7 
ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง - บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

251.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองยางคํา  หมู่ 7  
ตําบลเนินยาง  อําเภอคําม่วง - บ้านม่วงกุญชร  หมู่ 6 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองยางคํา  
หมู่ 7  ตําบลเนินยาง  อําเภอคําม่วง - บ้านม่วงกุญชร  หมู่ 6 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 
400 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 307/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 616 ข้อ  555

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 485/581



ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน  สายลําห้วยด่าน 
บ้านคําประถม หมู่ 6 ตําบลนิคม - บ้านปากล้วย หมู่ 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 411,000 บาท

252.  ค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยด่าน 
บ้านคําประถม หมู่ 6 ตําบลนิคม - บ้านปากล้วย หมู่ 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  411,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน  สายลําห้วย
ด่าน บ้านคําประถม หมู่ 6 ตําบลนิคม - บ้านปากล้วย หมู่ 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาด
คันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 357/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  893 ข้อ  52

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 486/581



ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง บ้านแก้งนคร 
หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านภูดิน ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 485,000 บาท

253.  ค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง 
บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านภูดิน
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  485,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง 
บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านภูดิน 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดคันทางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 16 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 266/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 893 ข้อ  53 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 487/581



ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง บ้านแก้งนคร 
หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสว่าง ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

254.  ค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง 
บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสว่าง 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน สายลําห้วยบง 
บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสว่าง 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดคันทางกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 16 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 265/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 893 ข้อ 51

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 488/581



ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน - 
บ้านศรีสําราญ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,799,000 บาท

255.  ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0018 
บ้านหนองกุงพระนอน - บ้านศรีสําราญ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 3,799,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0018 
บ้านหนองกุงพระนอน - บ้านศรีสําราญ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. กม.ที่ 4+565 ขนาด 2.40x1.60 เมตร จํานวน 3 ช่อง
ยาว 11 เมตร และก่อสร้างถนนคสล. ความหนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+643-0+726 ความยาว 83 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.20 เมตร  ช่วงที่ 2 กม. ที่ 4+186-5+018 ความยาว 832
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร รวมความยาว 915 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,490 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 199/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1      
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมท่อลอดเหลี่ยม  สายบ้านโปงเชือก 
หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,397,000 บาท

256.  ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมท่อลอดเหลี่ยม  สายบ้านโปงเชือก 
หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  1,397,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมท่อลอดเหลี่ยม  สายบ้านโปงเชือก หมู่ 3
ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.60x3.60
 เมตร จํานวน
3 ช่อง ยาว 6 เมตร และเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม
ท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 356/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 892 ข้อ 49
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนองแคน หมู่ 13 
เทศบาลตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

257.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนองแคน 
หมู่ 13 เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้
498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนอง
แคน 
หมู่ 13 เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 220 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  22/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 771   ข้อ  1063
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหูลิง หมู่ 3 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

258.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง-
หูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสม
สะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว
222 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  37/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  763  ข้อ  1032   
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกกอก หมู่ 11ตําบล
เหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

259.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกกอก
หมู่ 11 ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกกอก 
หมู่ 11ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 220.50 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่
ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
882 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 360/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  717 ข้อ 860
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายจากทางหลวงแผ่นดิน 214 
หน้าโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา บ้านหนองบัว หมู่ 9, 14 
ตําบลเจ้าท่า ถึงหนองดูน บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

260.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายจากทางหลวงแผ่นดิน 214 
หน้าโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา บ้านหนองบัว หมู่ 9, 14 
ตําบลเจ้าท่า ถึงหนองดูน บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  495,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายจากทางหลวงแผ่นดิน
214 หน้าโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา บ้านหนองบัว หมู่ 9,
14 ตําบลเจ้าท่า ถึงหนองดูน บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 269/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 828 ข้อ 1263 
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 335,000 บาท

261.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน
หมู่ 5 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  335,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 
2.600 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรัง
หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,560 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
บดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 286/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 746 ข้อ 969

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 495/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําโพนทอง หมู่ 13 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแมวโพง 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 490,000 บาท

262.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําโพนทอง หมู่ 13
ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้าน
หนองแมวโพง ตําบลหนองใหญ่ อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งไว้ 490,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําโพนทอง 
หมู่ 13  ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านหนองแมวโพง ตําบลหนองใหญ่ อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,280 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 287/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 766 ข้อ 1044

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 496/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วงใต้ หมู่ 9 เทศบาลตําบล
คําม่วง - เขตบ้านคําพิมูล หมู่ 3 ตําบลทุ่งคลอง - ถนนลาดยาง 
สาย 227 เขตบ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 484,000 บาท

263.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วงใต้ หมู่ 9 เทศบาล
ตําบลคําม่วง - เขตบ้านคําพิมูล หมู่ 3 ตําบลทุ่งคลอง - ถนนลาด
ยาง 
สาย 227 เขตบ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  484,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วงใต้ หมู่ 9 
เทศบาลตําบลคําม่วง - เขตบ้านคําพิมูล หมู่ 3 ตําบลทุ่ง
คลอง - ถนน
ลาดยาง สาย 227 เขตบ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,250 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 311/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 37

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 497/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตําบลดงมูล - วัดปา
พุทธภูมิ บ้านหนองแข้ หมู่ 11 (เขตเทศบาลตําบลหนองหิน) อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

264. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตําบลดง
มูล
- วัดปาพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ หมู่ 11 (เขตเทศบาลตําบลหนอง
หิน) 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 6
 ตําบล
ดงมูล - วัดปาพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ หมู่ 11 (เขตเทศบาลตําบล
หนองหิน) อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 
กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
บดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 201/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 626 ข้อ 600     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 498/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตําบลจุมจัง 
- บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 490,000 บาท

265. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 
ตําบลจุมจัง - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 490,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู่ 10 ตําบลจุมจัง - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตําบลเหล่าไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,280 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
(95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 293/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 758 ข้อ 1015

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 499/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ําเฟรนด์ บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

266. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ําเฟรนด์ บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  499,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ําเฟรนด์ บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+615 ระยะทาง 2.615 กิโลเมตร 
- ช่วงที่ 2 กม. 2+615 - 3+870 ระยะทาง 1.255 ระยะทาง
รวม 3.870 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 324/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 511 ข้อ 154

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 500/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด ตําบลโนนแหลมทอง 
-บ้านโปงเชือก ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 490,000 บาท

267.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด ตําบลโนน-
แหลมทอง -บ้านโปงเชือก ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  490,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง ถึง บ้านโปงเชือก ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 317/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 484 ข้อ 57

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 501/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใส ตําบลโนนแหลมทอง 
- บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 490,000 บาท

268. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใส ตําบลโนนแหลม
ทอง 
- บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  490,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง - บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 3.800
กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,280 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 319/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 503 ข้อ 125

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 502/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 495,000 บาท

269.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา 
ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ตั้งไว้ 495,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4
 ตําบล
หัวนาคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียง
ยืน 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
4.600 กิโลเมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 279/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 446 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 503/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน หมู่ 9 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ  ตําบลกุดโดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

270.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน หมู่ 9 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ  ตําบลกุดโดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  495,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน หมู่ 9 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ  ตําบลกุดโดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 280/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 447

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 504/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตําบลท่าคันโท - 
บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 356,000 บาท

271.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตําบล
ท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 356,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเมือง หมู่ 4 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+690 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.690 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 2 กม. 2+690 - 3+850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.160 กิโลเมตร  รวมระยะทางทั้งหมด 3.850
 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,656 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 326/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 634 ข้อ 629 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 505/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

272. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบลหนอง
แวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.640
 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD) 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 202/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 487 ข้อ 68     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 506/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - ทางเชื่อมบ้านคําเชียงวัน 
บ้านนามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

273.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - ทางเชื่อมบ้านคําเชียงวัน บ้านนามะเขือ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้ 499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - ทางเชื่อมบ้านคําเชียงวัน บ้านนามะเขือ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
บดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 320/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 508 ข้อ 142 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 507/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 439,000 บาท

274. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3 ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 439,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโปงเชือก หมู่ 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.400 
กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,040 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
อัดบดแน่น (95% MPD) 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 203/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 494 ข้อ 98     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 508/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตําบลโนนศิลา 
- บ้านดงไร่ หมู่ 3 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 493,000 บาท

275.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตําบล
โนนศิลา - บ้านดงไร่ หมู่ 3 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  493,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 
ตําบลโนนศิลา-บ้านดงไร่ หมู่ 3 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3.050 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 1,830 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
พร้อมลงดินถม ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ปริมาณดินถม 650 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
อัดบดแน่น (95%SPD)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 322/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  511 ข้อ  152

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 509/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัวนอก หมู่ 3 บ้านด่านงิ้ว ตําบล
หนองบัว - ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

276. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัวนอก หมู่ 3 
บ้านด่านงิ้ว ตําบลหนองบัว - ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัวนอก 
หมู่ 3 บ้านด่านงิ้ว ตําบลหนองบัว - ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+600 ระยะทาง
2.600 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร และช่วงที่ 2
กม. 2+600 - 5+100 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทาง 5.100 กิโลเมตร โดยลงลูกรัง
หนา
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,290 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
บดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 204/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 551 ข้อ  316    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 510/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตําบลเนินยาง 
- บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้านใหม่ชัยมงคล 
หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

277. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตําบล
เนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้านใหม่
ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้ 495,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 
ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบลนาบอน - 
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 310/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 622 ข้อ 585

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 511/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองหิน หมู่ 6 ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

278. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองหิน หมู่ 6 ตําบล
หนองหิน อําเภอหนองกุงศรี - บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตําบลดง
สมบูรณ์ 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองหิน หมู่ 6 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี - บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.640 กิโลเมตร โดยลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 273/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 786 ข้อ 1115

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 512/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยบง บ้านปากล้วย หมู่ 8 
- บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

279. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยบง บ้านปากล้วย
หมู่ 8 - บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอ
สหัสขันธ์ - บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยบง 
บ้านปากล้วย หมู่ 8 - บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
4.640 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,320 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 323/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 511 ข้อ 153

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 513/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบลนา
มะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส
ขชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

280. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายกุดพระเจ้า บ้านโปงเชือก 
หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้
499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายกุดพระเจ้า บ้านโปงเชือก
หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลม
ทอง 
อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร 
ระยะทาง 4.640 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 205/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 492 ข้อ 88      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 514/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตําบลหนอง
แวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

281. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านโนนชาด 
หมู่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้
499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายโคกใหญ่ บ้านโนนชาด
หมู่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง 
4.644 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 206/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 527 ข้อ  218      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 515/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาคอคต บ้านโพน ตําบลโพน - ตําบลทุ่ง
คลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

282. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายนาคอคต บ้านโพน ตําบล
โพน - ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายนาคอคต บ้านโพน 
ตําบลโพน - ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 207/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 624 ข้อ 594    

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 516/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนปากอย บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

283. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนปากอย บ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายโนนปากอย บ้าน
โคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย
หมู่ 8 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 
กม. 0+000 - 2+350 ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร และช่วงที่ 2 กม. 2+350 - 4+260 ระยะทาง 
1.910 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง
ทั้งหมด 4.260 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 2,321 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดบดแน่น (95% MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 208/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 490 ข้อ 80

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 517/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําดอกซ้อน หมู่ 7 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

284. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําดอกซ้อน หมู่ 7 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําดอกซ้อน หมู่ 7 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วงที่ 1 
กม. 0+000 - 1+900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร  ช่วงที่ 2 กม. 1+900 - 4+260 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร  
รวมระยะทางทั้งหมด 4.260 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัด
แน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 209/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 492  ข้อ 87     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 518/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยางสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตําบลสหัสขันธ์   อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

285. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบล
นามะเขือ - ถนนลาดยางสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตําบล
สหัสขันธ์  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 
ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยางสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตําบล
สหัสขันธ์   อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.870 
กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 ม. ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
อัดบดแน่น (95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่  210/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 510 ข้อ 149     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 519/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - บ้านจุมจัง ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

286.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบล
สมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านจุมจัง ตําบลจุมจัง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบล
สมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านจุมจัง ตําบลจุมจัง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 211/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 754 ข้อ 999     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 520/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตําบลสงเปลือย - บ้าน
ยอดแกง ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 464,000 บาท

287. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตําบล
สงเปลือย - บ้านยอดแกง ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 
ตําบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 5.400 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,160 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 212/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 555 ข้อ 333      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 521/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

288. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 1+500 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 1+500 - 4+120 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.620 กิโลเมตร  รวมระยะทางทั้งหมด 4.120
 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 213/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 511 ข้อ 151     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 522/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ 16 บ้านหนองยาง หมู่10 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 426,000 บาท

289. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่างาม หมู่ 16 บ้านหนอง
ยาง    
หมู่10 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 426,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่างาม หมู่ 16 
บ้านหนองยาง หมู่10 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลคําบง 

อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 1,980 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 214/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 555 ข้อ 334

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 523/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยาง 227 (อ.สหัสขันธ์-อ.สมเด็จ) - บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

290. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตําบล
นามะเขือ - ถนนลาดยาง 227 (อ.สหัสขันธ์-อ.สมเด็จ) - 
บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไทรทอง 
หมู่ 11 ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง 227 (อ.สหัสขันธ์-อ
.สมเด็จ)-
บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 2+800 - 5+040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2.240 กิโลเมตร  รวมระยะทางทั้งหมด 4.240
 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 215/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 509 ข้อ 146      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 524/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 
2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

291. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - 
บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนชัย  ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ หมู่
12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ -
บ้านโนนชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 3+200 ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
- ช่วงที่ 2 กม. 3+200 - 4+000 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 216/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 509 ข้อ 145 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 525/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - 
บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 403,000 บาท

292. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบล
นามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 403,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 
ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 1,875 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD)
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 217/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 510 ข้อ 147     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 526/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน้ําพองพัฒนา หมู่ 11 ตําบลโคกเครือ 
ถึงบ้านคําขาม หมู่ 1 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

293. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านน้ําพองพัฒนา หมู่ 11 
ตําบลโคกเครือ ถึงบ้านคําขาม หมู่ 1 ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านน้ําพองพัฒนา 
หมู่ 11 ตําบลโคกเครือ ถึงบ้านคําขาม หมู่ 1 ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 218/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 796 ข้อ  1146

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 527/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

294.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาด หมู่ 8 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาด หมู่ 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+700 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 2+700 - 3+800 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร  ช่วงที่ 3 กม. 3+800 - 4+250 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร 
รวมระยะทางทั้งหมด 4.250 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,015 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัด
แน่น (95%MPD)  และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 12 ท่อน พร้อมก่อสร้างกําแพงปากท่อป้องกัน
การกัดเซาะ 1 จุด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 219/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 528 ข้อ 221      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 528/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเมืองทอง หมู่ 8 ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม หมู่ 14 ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 335,000 บาท

295.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเมืองทอง หมู่ 8 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม หมู่ 14 ตําบลนามน
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งไว้  335,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเมืองทอง 
หมู่ 8 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม หมู่ 14 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 2+400 - 3+600 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร รวมระยะทาง 3.600 กิโลเมตร โดยลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,560 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 304/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 36

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 529/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตําบลโนนแหลม
ทอง - คุ้มหนองบัวลอย - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

296.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - คุ้มหนองบัวลอย - บ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้  499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศาลาทอง 
หมู่ 9 ตําบลโนนแหลมทอง - คุ้มหนองบัวลอย - บ้านนามะเขือ
หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร  โดยลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 321/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 502 ข้อ 120

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 530/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตําบลลําห้วยหลัว - 
บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

297. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 
ตําบลลําห้วยหลัว - บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 ตําบลลําห้วยหลัว - บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+150 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 0+150 - 0+870 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 0.720 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 3 กม. 0+870 - 3+320 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร  ช่วงที่ 4 กม. 5+625 - 6+334 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.709 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 5 กม. 6+334 - 7+750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.416 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 5.445
 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 220/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 529 ข้อ 226 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 531/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง ตําบลคํานาดี 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 387,000 บาท

298.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- บ้านปากช่อง ตําบลคํานาดี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งไว้ 387,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ 5 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านปากช่อง ตําบลคํานาดี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 1+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
- ช่วงที่ 2 กม. 1+500 - 3+300 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,800 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 221/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 766 ข้อ 1045     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 532/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตําบลโนนสูง - บ้านดอน
ขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

299. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตําบล
โนนสูง - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 
ตําบลโนนสูง - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
4.600 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 222/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 584 ข้อ 445     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 533/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 ตําบลดงพยุง อําเภอดอน
จาน - 
บ้านโนนเที่ยง ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

300. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านโนนเที่ยง ตําบลนามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านโนนเที่ยง ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.850 กิโลเมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 2,310 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 223/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 543 ข้อ 284

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 534/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 ตําบลดงพยุง อําเภอดอน
จาน - 
บ้านแห่น้อย ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 376,000 บาท

301.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านแห่น้อย ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านปาไผ่ หมู่ 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านแห่น้อย ตําบลยอดแกง อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 224/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 540 ข้อ 272

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 535/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสมสะอาด ตําบลสมสะอาด - บ้าน
โคกกลาง หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 441,000 บาท

302.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านสมสะอาด ตําบล
สมสะอาด - บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 441,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านสมสะอาด ตําบล
สมสะอาด - บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 2,050 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 225/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 756 ข้อ 1007       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 536/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขกิ่งเพชร หมู่ 14 ตําบลสามขา -
บ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 494,000 บาท

303.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขกิ่งเพชร หมู่ 14 
ตําบลสามขา - บ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขกิ่งเพชร 
หมู่ 14 ตําบลสามขา - บ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการ
ลงดินถมพร้อมบดอัดแน่นปริมาณดินถม 1,900
ลูกบาศก์เมตร ,งานวางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนกลาง
0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ และงานเพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+100 
ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม. 0+100 - 1+100 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร รวมระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 760 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 288/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 767 ข้อ 1046  

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 537/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตําบลโคกเครือ ถึงบ้าน
นาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

304.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตําบล
โคกเครือ ถึงบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอ
หนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 
ตําบลโคกเครือ ถึงบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 226/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 787 ข้อ 1120     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 538/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเผือก ตําบลลําหนองแสน 
ถึงบ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

305.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน ถึงบ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน ถึงบ้านน้อยศรีสุข ตําบลเสาเล้า อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัด
แน่น (95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 227/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2562 ข้อ 6

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 539/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ 2 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

306.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองขาม หมู่ 2 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้
499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองขาม หมู่ 2 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโปงเชือก หมู่ 3 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000-1+150 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 1+156-1+796 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.640 กิโลเมตร  ช่วงที่ 3 กม. 1+796 - 5+355 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.559 กิโลเมตร   
รวมระยะทางทั้งหมด 5.349 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,318.60 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
บดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 228/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 528 ข้อ 224      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 540/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตําบลหลัก
เหลี่ยม เชื่อมต่อบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

307.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอนเตรียม 
หมู่ 9 ตําบลหลักเหลี่ยม เชื่อมต่อบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองคอนเตรียม
หมู่ 9 ตําบลหลักเหลี่ยม เชื่อมต่อบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 1+700 ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร, 
- ช่วงที่ 2 กม. 1+700 - 2+100 ระยะทาง 0.400 กม. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร และ
- ช่วงที่ 3 กม. 2+100 - 5+600 ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทาง 5.600 กิโมเตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 229/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 557 ข้อ 342     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 541/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตําบลโคกเครือ - บ้าน
นาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

308. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตําบล
โคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองโน หมู่ 5 
ตําบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น
(95%MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 230/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 796 ข้อ 1147     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 542/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตําบลหนองบัว 
อําเภอนามน - ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

309. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตําบล
หนองบัว อําเภอนามน - ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองบัวใน หมู่ 4 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95% MPD)  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 231/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 556 ข้อ 339     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 543/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - 
บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 341,000 บาท

310. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ 
หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองม่วงเหนือ 
หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+215 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 0.215 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 0+215 - 0+330 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
- ช่วงที่ 3 กม. 0+330 - 2+850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2.520 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 4 กม. 2+850 - 3+175 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 0.325 กิโลเมตร  
- ช่วงที่ 5 กม. 3+175 - 3+475 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 3.475
 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,588 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 232/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 624 ข้อ 592       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 544/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองสรวง หมู่ 2 
ตําบลหนองสรวง - ห้าแยก (กส.4036) บ้านพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 452,000 บาท

311.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองสรวง หมู่ 2 
ตําบลหนองสรวง - ห้าแยก (กส.4036) บ้านพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้ 452,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองสรวง 
หมู่ 2 ตําบลหนองสรวง - ห้าแยก (กส.4036) บ้านพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,100 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 272/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 783 ข้อ 1106

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 545/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยางสายห้วยยางดง - บ้าน
หนองหิน ตําบลโคกเครือ - บ้านไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

312.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง
สายห้วยยางดง - บ้านหนองหิน ตําบลโคกเครือ - บ้าน
ไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายแยกถนนลาดยาง
สายห้วยยางดง - บ้านหนองหิน ตําบลโคกเครือ - บ้านไชยวาร 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง
4.600 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูก
รังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 233/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 783 ข้อ  1105     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 546/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทานบ้านโนนทัน 
ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - แยกบางเลน ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

313.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน
บ้านโนนทัน ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - แยกบางเลน 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้  495,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน
บ้านโนนทันตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - แยกบางเลน 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร  โดยลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 271/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 805 ข้อ 1175

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 547/581



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดปาหนองมันปลา บ้านโพนสวาง หมู่ 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตําบลภูปอ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 484,000 บาท

314. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายวัดปาหนองมันปลา บ้านโพนสวาง
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายวัดปาหนองมันปลา 
บ้านโพนสวาง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,250 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 234/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 510 ข้อ 150 

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 548/581



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยาง
อู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

315.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  499,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
4.640 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,320 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 327/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 626 ข้อ 598

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 549/581



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงพยุงใต้ หมู่ 1 ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

316.  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงพยุงใต้ หมู่ 1 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงพยุงใต้ หมู่ 1 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.850 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,310 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
(95%MPD)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 305/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 538 ข้อ 259

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 

Pavement In - Place Recycling  และก่อสร้างถนนคอนกรีตเริม
เหล็ก
และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3009 
บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองแม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,482,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 550/581



317.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองแม็ก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 5,482,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองแม็ก
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80x1.80 เมตร จํานวน 4 ช่อง ยาว 
15 เมตร skew 30 องศา กม.ที่ 7+596,  ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ 6+485 ถึง กม.ที่ 6+822 ความกว้าง
6 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 337 เมตร ลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร,  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
- ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+698 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 0.698 กิโลเมตร 
- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 7+561 ถึง กม.ที่ 7+851 ผิวจราจรกว้า ง 6
 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.28155 กิโลเมตร
(หักเว้นท่อลอดเหลี่ยม 8.45 เมตร) รวมระยะทางทั้งสิ้น 0.97955
 กิโลเมตร  และเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 
เมตร หลังท่อลอดเหลี่ยม ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 8.45 เมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 235/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 551/581



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 552/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 

Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - 
บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,021,000 บาท

318.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 3,021,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ช่วงที่ 1 กม. 7+770 7+850 ความยาว 0.080 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
- ช่วงที่ 2 กม. 7+850 - 8+300 ความยาว 0.450 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
- ช่วงที่ 3 กม. 8+300 - 8+610 ความยาว 0.310 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร รวมความยาว 0.840 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ไม่น้อยกว่า 5,820
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 237/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 553/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - 
บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,607,000 บาท

319. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่-บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 1,607,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 0+000 - 0+516 ความยาว 0.516 
กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
ไม่น้อยกว่า 3,096 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 236/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1       

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 554/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรี
สวัสดิ์ 
- บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,312,000 บาท

320.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 4,312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 9+700 - 10+751 
ความยาว 1.051 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
ไม่น้อยกว่า 8,408 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 238/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 555/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยก
สมเด็จ
 - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,985,000 บาท

321.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 1,985,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคํากุง
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม. 5+452 - 5+923 
ความยาว 0.471 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ไม่น้อยกว่า 3,768
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 241/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 556/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาด
ทรายมูล 
- บ้านหนองแก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,833,000 บาท

322.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 3,833,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. 3+662 - 4+733 ความยาว
1.071 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling ไม่น้อยกว่า 7,497 
ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 242/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:30 หน้า : 557/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนอง
ผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 3,449,000 บาท

323. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - 
บ้านนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 3,449,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - บ้าน
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.1+474 - 
1+593 และ 8+888 - 9+590 ความยาว 0.821 กิโลเมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In 
- Place Recycling ไม่น้อยกว่า 6,568 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 239/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1        

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:31 หน้า : 558/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนอง
แวง - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,749,000 บาท

324. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 5,749,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+194 ความยาว 0.194 กิโลเมตร
- ช่วงที่ 2 กม. 2+777 - 3+923 ความยาว 1.146 กิโลเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร  รวมความยาว 1.340 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ไม่น้อยกว่า 
10,720 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 240/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1      

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:31 หน้า : 559/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,750,000 บาท

325. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 5,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
สายกส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน 
อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม. 0+132 - 0+816 
ความยาว 0.684 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และช่วง กม. 1+770-2+671 
ความยาว 0.901 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
รวมความยาว 1.585 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling  ไม่น้อยกว่า 10,878 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 243/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:31 หน้า : 560/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0007 บ้านนากุดสิม อําเภอนาคู - บ้านโนนสะอาด อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,552,000 บาท

326.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนากุดสิม อําเภอนาคู - 
บ้านโนนสะอาด อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 1,552,00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนากุดสิม อําเภอ
นาคู - บ้านโนนสะอาด อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+333 ความยาว 0.321 กิโลเมตร
(หักเว้นช่วงสะพาน คสล. 12 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,568 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 244/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:52:31 หน้า : 561/581



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อําเภอห้วยผึ้ง - อําเภอนาคู - บ้านไค้
นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,104,000 บาท

327.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อําเภอห้วยผึ้ง - 
อําเภอนาคู - บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 3,104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อําเภอ
ห้วยผึ้ง - อําเภอนาคู - บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วง กม.2+550 - 3+207 ความยาว 0.657 กิโลเมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,256 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 245/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1      
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ปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง 
– 
บ้านโนนอุดม หมู่ 10  ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

328.  ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วง กม. 0+900 - 1+225 ระยะทาง 325 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  และงานเพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วง กม. 0+000 - 0+900 ระยะทาง 900 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง 450 ลูกบาศก์เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 
1,225 เมตร พร้อมเกรดอัดบดแน่น (95% MPD)  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 318/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 484 ข้อ 58
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงข้าวปุ้น หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบ
เปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

329.  ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  สายโรงข้าวปุ้น หมู่ 2 ตําบล
ผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  สายโรงข้าวปุ้น หมู่ 2 ตําบล
ผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการงานก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วง กม. 1+050 - 1+750 ระยะทาง 700 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  และงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วง กม.
0+000 - 1+050 ระยะทาง 1,050 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง
420 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดอัดบดแน่น (95% MPD)
รวมระยะทางทั้งหมด 1,750 เมตร และก่อสร้างงานป้องกัน
การกัดเซาะปากท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 2 แถว ที่ กม. 0+575 จํานวน 1 จุด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 246/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 520 ข้อ 189    
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ปรับปรุงถนนลูกรังแนวกันไฟรอบภูสิงห์  สายบ้านโนนบุรี หมู่ 2 
ตําบลโนนบุรี - บ้านหนองฝาย หมู่ 5 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

330.  ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแนวกันไฟรอบภูสิงห์  สายบ้าน
โนนบุรี หมู่ 2 ตําบลโนนบุรี - บ้านหนองฝาย หมู่ 5 ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแนวกันไฟรอบภูสิงห์  
สายบ้านโนนบุรี หมู่ 2 ตําบลโนนบุรี - บ้านหนองฝาย หมู่ 5 
ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง 2,000 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้  
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 247/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 507 ข้อ 137     
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ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ในเขต
เทศบาลตําบล
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี - องค์การบริหารส่วนตําบลภูสิงห์ ตําบลภูสิงห์ 

อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

331.  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์ ในเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี ตําบลโนนบุรี - 
องค์การบริหารส่วนตําบลภูสิงห์ ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์ ในเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี ตําบลโนนบุรี - 
องค์การบริหารส่วนตําบลภูสิงห์ ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 994.04 ตารางเมตร  
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 248/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 915 ข้อ 9 
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สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์-บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

332.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสิงห์สะอาด
หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์-บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตําบลภูสิงห์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  498,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
สิงห์สะอาด หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านท่าศรี หมู่ 6 ตําบล
ภูสิงห์อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 177 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 314/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 483 ข้อ 51 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,494,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,494,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,494,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกลําห้วยแก้งตอนล่าง  บ้านนาบอน หมู่ 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

1.  ค่าขุดลอกลําห้วยแก้งตอนล่าง  บ้านนาบอน หมู่ 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยแก้งตอนล่าง  บ้านนาบอน หมู่ 2 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 643 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,718 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 367/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  852 ข้อ 50
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ขุดลอกลําห้วยคลองน้ําปา บ้านโปโล ตําบลกมลาไสย - บ้านลาด 
(องค์การบริหารส่วนตําบลหลักเมือง) อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

2.  ค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําปา  สายบ้านโปโล ตําบลกมลาไสย
- บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําปา  สายบ้านโปโล 
องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย - บ้านลาด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 825 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,707 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 365/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 843 ข้อ 25 
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ขุดลอกลําห้วยคลองระบายน้ํา D24-RMC 
บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 8 ตําบลกมลาไสย  - บ้านสงเปลือย
หมู่ 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

3.  ค่าขุดลอกลําห้วยคลองระบายน้ํา D24-RMC  
สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 8 ตําบลกมลาไสย - บ้านสง
เปลือย หมู่ 7 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยคลองระบายน้ํา D24-RMC  
สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 8 ตําบลกมลาไสย - บ้านสง
เปลือย หมู่ 7 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,717 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 368/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
-  เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้อ 39
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ขุดลอกลําห้วยค้อบ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตําบลนาทัน - บ้านโพนแพง 
หมู่ 10 ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

4. ค่าขุดลอกลําห้วยค้อ  บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตําบลนาทัน 
- บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 498,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยค้อ  บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตําบลนา
ทัน 
- บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดปากกว้าง 17 เมตร ยาว 695 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่ง
เดิม 
3.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,699 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 366/2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 851 ข้อ 45
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ขุดลอกลําห้วยวังหว้า บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - บ้านท่าคันโท 
หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

5.  ค่าขุดลอกลําห้วยวังหว้า  บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยวังหว้า  บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนา
ตาล - 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์  
ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,713 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ที่ 249/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  854 ข้อ 55     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 95,855,680 บาท

งบกลาง รวม 95,855,680 บาท
งบกลาง รวม 95,855,680 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 16,133,400 บาท

1. ค่าชําระเงินต้น รวม 16,133,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระหนี้เงินต้น  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และค่าชําระเงินต้น ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  มหาชน 
1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  2,633,400  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีที่ 9 
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552     
1.2 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  13,500,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ปีที่ 9 ตามสัญญาเลขที่ 
10004239452 - 2     
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 7,224,980 บาท

2. ค่าชําระดอกเบี้ย  รวม  7,224,980  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบี้ย  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และค่าชําระดอกเบี้ย  ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  มหาชน
2.1 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย   ตั้งไว้  224,980  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปีที่ 9  
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552      
2.2 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย  ตั้งไว้  7,000,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที่ 9  
ตามสัญญาเลขที่ 10004239452 - 2      
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,189,520 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม  1,189,520  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และ
พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
3.1 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  896,460  บาท 
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.2 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  247,540  บาท
ในอัตราไม่เกินร้อยละ  5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างทั่วไป  ที่
กําหนด  
ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้
ยุบ
เลิกตําแหน่ง) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
3.3  ค่าเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน  ตั้งไว้  45,520  บาท
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีขององค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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สํารองจ่าย จํานวน 50,613,256 บาท

4. เงินสํารองจ่าย  ตั้งไว้  50,613,256 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหา
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 9,685,212 บาท
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5. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 3,993,000บาท
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   อัน
ได้แก่  
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการทุน
การศึกษาฯ  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร  เป็น
ทุนเก่าต่อเนื่องและทุนใหม่
5.1 ทุนการศึกษารุ่นที่ 8  
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่  8  ปีที่  5 จํานวน  14  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  462,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2558  (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
5.2 ทุนการศึกษาปี 9 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  9  ปีที่  4  จํานวน  26  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี เงิน  858,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2559  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)     
5.3 ทุนการศึกษาปี 10 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  10  ปีที่  3  จํานวน  24  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี เงิน  792,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2560 (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
5.4 ทุนการศึกษาปี 11 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  11  ปีที่  2  จํานวน  26  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  858,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2561  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)     
5.5 ทุนการศึกษาปี 12 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  12  ปีที่  1  จํานวน   12  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี เงิน  396,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2562  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)  
5.6 ทุนการศึกษาปี 13 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  13  ปีที่  1  จํานวน  18  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  594,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2563  (ทุนใหม่) 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      
6. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู  ตั้งไว้  5,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  
ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์    
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      
7. เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  372,520  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทยกําหนดค่าบํารุงสมาคมในอัตราร้อยละ 0.1 
ของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      
8. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563  ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่า
พาหนะ) 
ของผู้ปวยที่ยากไร้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์
ผู้ปวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000,000 บาท

9. เงินช่วยค่าทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ.  ตั้งไว้  500,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ  เงินช่วยพิเศษ  3  เท่า  ของ
บํานาญ
และ ช.ค.บ.  ตําแหน่งครู  ครูถ่ายโอน  ข้าราชการถ่ายโอน  ซึ่งถึง
แก่ความตาย 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      
10. เงินช่วยค่าทําศพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  500,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ  เงินช่วยพิเศษ  3  เท่าของเงิน
เดือน  
เดือนสุดท้ายของข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่าง
ปฎิบัติราชการ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 3,922,112 บาท

1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) 
ตั้งไว้  3,725,150  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  
(กบท.)  ในอัตราร้อยละ  1 ของประมาณการรายรับ  โดยไม่รวม
เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 800,000 บาท

2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)  ตั้งไว้  800,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)  ของข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000,000 บาท

3. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  2,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ  เงินบําเหน็จรายเดือน  และเงินบําเหน็จ
ตกทอดของลูกจ้างประจํา กรณีที่ลูกจ้างประจําเกษียณอายุ
ราชการ  เสียชีวิต  
ลาออกจากราชการ  หรือมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 3,240,000 บาท

4. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ตั้งไว้  3,240,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จํานวน 47,200 บาท

5. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา(กสจ.)  
ตั้งไว้  47,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ
.) 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 7,224,980

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 2,000,000

เงินชวยพิเศษ 1,000,000

รายจายตามขอผูกพัน 9,685,212

คาชําระหนี้เงินตน 16,133,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,189,520

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจางประจําของ
สวนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แลว (กสจ.)

47,200

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

3,240,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

3,922,112

สํารองจาย 50,613,256

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 7,224,980

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 2,000,000

เงินชวยพิเศษ 1,000,000

รายจายตามขอผูกพัน 9,685,212

คาชําระหนี้เงินตน 16,133,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,189,520

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจางประจําของ
สวนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แลว (กสจ.)

47,200

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

3,240,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

3,922,112

สํารองจาย 50,613,256

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 8,583,840 1,263,910 6,202,390

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 134,400 67,200 22,906,890

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

449,480 70,920 484,740

เงินเดือนพนักงาน 15,100,810 5,772,350 211,929,790

เงินวิทยฐานะ 21,272,400

คาจางลูกจางประจํา 2,446,050 1,870,280

เงินประจําตําแหนง 242,400 103,200 91,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

220,992,000 50,000

คาเชาบาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680 1,099,680

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,013,870 23,064,010

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 816,720 23,925,210

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

828,280 1,833,420

เงินเดือนพนักงาน 38,752,720 271,555,670

เงินวิทยฐานะ 21,272,400

คาจางลูกจางประจํา 898,210 5,214,540

เงินประจําตําแหนง 920,400 1,357,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 900,000 900,000

คาเบี้ยประชุม 180,000 180,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

8,060,000 229,102,000

คาเชาบาน 1,800,000 1,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,038,000 333,500 3,097,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

5,786,910

คาเครื่องแบบนักเรียน 3,001,900

คาเครื่องอุปกรณ์การ
เรียน

2,781,740

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

24,748,000

คาจางหนวยงานสํารวจ
ความพึงพอใจ

คาใชจายงานรัฐพิธี  
ราชพิธี

คาใชจายในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

463,000 538,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,453,000 8,921,900

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

7,500,000 7,550,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

5,786,910

คาเครื่องแบบนักเรียน 3,001,900

คาเครื่องอุปกรณ์การ
เรียน

2,781,740

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

24,748,000

คาจางหนวยงานสํารวจ
ความพึงพอใจ

50,000 50,000

คาใชจายงานรัฐพิธี  
ราชพิธี

1,500,000 1,500,000

คาใชจายในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ(โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม)

200,000

คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการประสาน
งานวิชาการ

100,000

คาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

240,000

คาใชจายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหอง
สมุดโรงเรียน

1,200,000

คาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD)

2,000,000

คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,248,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ(โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม)

200,000

คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการประสาน
งานวิชาการ

100,000

คาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

240,000

คาใชจายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหอง
สมุดโรงเรียน

1,200,000

คาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD)

2,000,000

คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,248,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัด   
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,980,000

คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน

600,000

คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

219,000

คาใชจายในการสงเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู 
"ศูนย์การเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

600,000

คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัด   
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,980,000

คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน

600,000

คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

219,000

คาใชจายในการสงเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู 
"ศูนย์การเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

600,000

คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรูดาน
การทองเที่ยว   
ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

300,000

คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

201,600

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
ในการเดินทางไป
ราชการ

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  
คาพาหนะและคาเชาที่
พัก

800,000

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

9,996,000

คาสงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

450,000

คาหนังสือเรียน 6,541,970
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรูดาน
การทองเที่ยว   
ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

300,000

คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

201,600

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
ในการเดินทางไป
ราชการ

260,000 260,000

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

680,000 680,000

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  
คาพาหนะและคาเชาที่
พัก

800,000

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

9,996,000

คาสงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

450,000

คาหนังสือเรียน 6,541,970
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 
International Camp 
2019

100,000

โครงการเขาคายพัฒนา
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

240,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

800,000

โครงการแขงขันกีฬา
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นสัมพันธ์

500,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
โรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

1,000,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรมตามรอยพอสู
ความพอเพียง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 
International Camp 
2019

100,000

โครงการเขาคายพัฒนา
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

240,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

800,000

โครงการแขงขันกีฬา
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นสัมพันธ์

500,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
โรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

1,000,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรมตามรอยพอสู
ความพอเพียง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2563

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด 
ดานการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ    
และใหคําแนะนําเกี่ยว
กับการดําเนินงานแก
บุคลากรของโรงเรียน

โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร   
การเรียนการสอน

60,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

400,000

โครงการปฏิบัติธรรม 250,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 15/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2563

20,000,000 20,000,000

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด 
ดานการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ    
และใหคําแนะนําเกี่ยว
กับการดําเนินงานแก
บุคลากรของโรงเรียน

40,000 40,000

โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร   
การเรียนการสอน

60,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

400,000

โครงการปฏิบัติธรรม 250,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 16/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

120,000

โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

100,000

โครงการประชุมทาง
วิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

100,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุน

250,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฏิบัติ
งานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 17/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

120,000

โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

100,000

โครงการประชุมทาง
วิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

100,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุน

250,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

208,000 208,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฏิบัติ
งานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 18/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ 
e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

รวมกับสถาบันอุดม
ศึกษา (MOU)

400,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

400,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 19/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

48,500 48,500

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ 
e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000 100,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

รวมกับสถาบันอุดม
ศึกษา (MOU)

400,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

400,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 20/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

500,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนจุมจังพลัง
ราษฎร์

150,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากร   
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตน
แบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart 
Farmer)

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน 
(MOU)

2,400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ

3,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 21/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

500,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนจุมจังพลัง
ราษฎร์

150,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากร   
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตน
แบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart 
Farmer)

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน 
(MOU)

2,400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ

3,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 22/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 
กลุมสาระ   
การเรียนรูโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนาสงเสริม
อาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

300,000

โครงการพัฒนาออก
แบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ์

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

250,000 250,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 
กลุมสาระ   
การเรียนรูโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนาสงเสริม
อาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

300,000

โครงการพัฒนาออก
แบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ์

500,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 24/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู

50,000

โครงการลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

100,000

โครงการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรียนไทย - จีน   

(MOU) ระหวางองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์กับสถาบัน
ขงจื้อ

700,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบ
อินทรีย์

300,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 25/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู

50,000

โครงการลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

100,000

โครงการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรียนไทย - จีน   

(MOU) ระหวางองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์กับสถาบัน
ขงจื้อ

700,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

100,000

โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบ
อินทรีย์

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูสูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

300,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดระหวางปิด
ภาคเรียน   
ใหแกนักเรียนในสังกัด

200,000

โครงการสถานศึกษาพอ
เพียงทองถิ่น

100,000

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการใหความรู ปลุก
จิตสํานึกในการป้องกัน  
 
และปราบปรามการ
ทุจริต ใหแก คณะผู
บริหาร     
ขาราชการ  ลูกจาง
ประจําและพนักงานจาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูสูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

300,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดระหวางปิด
ภาคเรียน   
ใหแกนักเรียนในสังกัด

200,000

โครงการสถานศึกษาพอ
เพียงทองถิ่น

100,000

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

80,000 80,000

โครงการใหความรู ปลุก
จิตสํานึกในการป้องกัน  
 
และปราบปรามการ
ทุจริต ใหแก คณะผู
บริหาร     
ขาราชการ  ลูกจาง
ประจําและพนักงานจาง

48,500 48,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมดานแปร
รูปผลผลิตทางการ
เกษตร

300,000

โครงการอบรมเยาวชน  
รูรักสามัคคีนําความดี  
พัฒนาทองถิ่น

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,500,000 100,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,000,000 5,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 40,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 40,000 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,300,000 50,000 205,000

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 7,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุกอสราง 4,422,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000

วัสดุสํานักงาน 230,000 80,000 184,800

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

66,450 826,240

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาไฟฟ้า 5,462,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมดานแปร
รูปผลผลิตทางการ
เกษตร

300,000

โครงการอบรมเยาวชน  
รูรักสามัคคีนําความดี  
พัฒนาทองถิ่น

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,435,000 3,095,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 202,000 1,227,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,320,000 1,610,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 92,000 204,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 562,000 5,117,000

วัสดุงานบานงานครัว 145,000 145,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 27,000

วัสดุการเกษตร 40,000 120,000

วัสดุกอสราง 40,000 4,462,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 1,370,500 1,865,300

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

240,000 1,132,690

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 220,000 220,000

คาไฟฟ้า 2,200,000 7,662,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 96,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

94,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3

12,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000 46,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก    
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer)

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 31/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 300,000 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 100,000 196,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

94,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3

12,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

115,000 207,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก    
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer)

8,000 8,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

10,500 10,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 32/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจง 
(โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม)

109,560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 
3 มิติ (โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์)

20,000

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์ 
(โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์)

33,700

คาจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า    
(โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์)

35,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงหองน้ํา-หอง
สวมและทางลาดคน
พิการ

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจง 
(โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม)

109,560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 
3 มิติ (โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์)

20,000

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์ 
(โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์)

33,700

คาจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า    
(โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์)

35,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงหองน้ํา-หอง
สวมและทางลาดคน
พิการ

99,000 99,000

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บานกกกอก 
หมู 11 ตําบลเหนือ - 
เทศบาลเมือง ตําบล
กาฬสินธุ์  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย 5 ธัน
วามหาราช 
บานหัวสนาม หมู 1 
ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก - บานคําไฮ 
หมู 11 ตําบลหนองกุ
งศรี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0004 บานชัยศรี - 
บานทรายทอง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

444,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บานกกกอก 
หมู 11 ตําบลเหนือ - 
เทศบาลเมือง ตําบล
กาฬสินธุ์  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย 5 ธัน
วามหาราช 
บานหัวสนาม หมู 1 
ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก - บานคําไฮ 
หมู 11 ตําบลหนองกุ
งศรี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0004 บานชัยศรี - 
บานทรายทอง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

444,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0005 บานคําอุดม - 
บานทานาจาน อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

4,793,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0015 บานขาวหลาม 
อําเภอกมลาไสย - บาน
โนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0029 
บานเหลาออย - บานนา
เรียง อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0031 
บานแจนแลน - บานคํา
อีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,111,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 37/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0005 บานคําอุดม - 
บานทานาจาน อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

4,793,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ
.1-0015 บานขาวหลาม 
อําเภอกมลาไสย - บาน
โนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0029 
บานเหลาออย - บานนา
เรียง อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1
-0031 
บานแจนแลน - บานคํา
อีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,111,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 38/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกาน
กลวย บานโนนสําราญ 
หมู 5 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม อําเภอเขาวง - 
บานชาด หมู 8 ตําบล
นาโก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายขางลํา
หวยโปรงดู บานบัวขาว 
หมู 15 (เทศบาลเมือง
บัวขาว) - บานแจนแลน 
หมู 8 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 39/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกาน
กลวย บานโนนสําราญ 
หมู 5 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม อําเภอเขาวง - 
บานชาด หมู 8 ตําบล
นาโก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายขางลํา
หวยโปรงดู บานบัวขาว 
หมู 15 (เทศบาลเมือง
บัวขาว) - บานแจนแลน 
หมู 8 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 40/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเชื่อม
ระหวาง
บานคุมหัวเมือง หมู 2 
ตําบลภูแลนชาง - บาน
นายอ 
ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายดง
ทรัพย์รีสอร์ท 
บานสมสนุก หมู 8 
ตําบลกุดสิมคุมใหม - 
บานหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย  
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 41/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเชื่อม
ระหวาง
บานคุมหัวเมือง หมู 2 
ตําบลภูแลนชาง - บาน
นายอ 
ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายดง
ทรัพย์รีสอร์ท 
บานสมสนุก หมู 8 
ตําบลกุดสิมคุมใหม - 
บานหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย  
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 42/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายตนคูณ 
บานกุดหวา 
หมู 1 ตําบลกุดหวา - 
บานบุงคลา หมู 5 
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายนา
หนองเป็ดกา หมู 8,9 
เทศบาล
ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
หวา
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 43/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายตนคูณ 
บานกุดหวา 
หมู 1 ตําบลกุดหวา - 
บานบุงคลา หมู 5 
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายนา
หนองเป็ดกา หมู 8,9 
เทศบาล
ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
หวา
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 44/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบอขยะ
เทศบาล
ตําบลนาตาล บานเกิ้ง 
หมู 5 ตําบลนาตาล - 
ขางโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู 1 
ตําบลนาตาล - เทศบาล
ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบัว
ขาว-เขาวง (ซอยขาง
บานเรือนไทย) 
หมู 12 (เทศบาลเมือง
บัวขาว) - บานนาโก หมู 
4 (องค์การบริหารสวน
ตําบล
นาโก) อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 45/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบอขยะ
เทศบาล
ตําบลนาตาล บานเกิ้ง 
หมู 5 ตําบลนาตาล - 
ขางโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู 1 
ตําบลนาตาล - เทศบาล
ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบัว
ขาว-เขาวง (ซอยขาง
บานเรือนไทย) 
หมู 12 (เทศบาลเมือง
บัวขาว) - บานนาโก หมู 
4 (องค์การบริหารสวน
ตําบล
นาโก) อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 46/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานกุด
หวา ตําบลกุดหวา -
บานหนองหาง ตําบล
หนองหาง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานคํา
เชียงยืน หมู 3 
ตําบลนิคม - บานโนน
ศึกษา หมู 11 ตําบล
โนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกเจริญ หมู 2 ตําบล
นามะเขือ - บานถ้ําปลา 
หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 47/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานกุด
หวา ตําบลกุดหวา -
บานหนองหาง ตําบล
หนองหาง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานคํา
เชียงยืน หมู 3 
ตําบลนิคม - บานโนน
ศึกษา หมู 11 ตําบล
โนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกเจริญ หมู 2 ตําบล
นามะเขือ - บานถ้ําปลา 
หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 48/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกยาว หมู 6 
ตําบลโนนนาจาน - 
บานนาสีนวล ตําบลนา
คู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกศรี หมู 5 เขต
เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาดจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ชาดใต หมู 4 
ตําบลนาคู - จากสาม
แยกวัดป่าอัมพะวัน - 
(ถนนหนาที่วาการ
อําเภอนาคูเชื่อมบานหิน
ลาด) หมู 2 ตําบลบอ
แกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 49/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกยาว หมู 6 
ตําบลโนนนาจาน - 
บานนาสีนวล ตําบลนา
คู อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกศรี หมู 5 เขต
เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาดจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ชาดใต หมู 4 
ตําบลนาคู - จากสาม
แยกวัดป่าอัมพะวัน - 
(ถนนหนาที่วาการ
อําเภอนาคูเชื่อมบานหิน
ลาด) หมู 2 ตําบลบอ
แกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 50/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บานนานอย หมู 5 
ตําบลมวงนา อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานดง
บัง หมู 15 ตําบลหัวนา
คํา - บานดอนขี หมู 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานดง
บัง หมู 15 ตําบลหัวนา
คํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 51/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บานนานอย หมู 5 
ตําบลมวงนา อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานดง
บัง หมู 15 ตําบลหัวนา
คํา - บานดอนขี หมู 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานดง
บัง หมู 15 ตําบลหัวนา
คํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
ศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 52/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขา หมู 6 ตําบล
โคกสะอาด - บานกุด
ฆองชัย(ดงสวาง) หมู 8 
ตําบลฆองชัยพัฒนา 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี ตําบลอิตื้อ - 
บานหนองหัวชาง ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนอุมรัว หมู 8
, บานดอนสวรรค์ หมู 7
 ตําบลบัวขาว - บาน
อางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 53/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขา หมู 6 ตําบล
โคกสะอาด - บานกุด
ฆองชัย(ดงสวาง) หมู 8 
ตําบลฆองชัยพัฒนา 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี ตําบลอิตื้อ - 
บานหนองหัวชาง ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนอุมรัว หมู 8
, บานดอนสวรรค์ หมู 7
 ตําบลบัวขาว - บาน
อางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 54/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
กุง หมู 8 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานหวยเตย ตําบลเวอ 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนนาคํา หมู 5 
ตําบลภูแลนชาง อําเภอ
นาคู - บานเหลาใหญ 
ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บานหวย
เตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 55/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
กุง หมู 8 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานหวยเตย ตําบลเวอ 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนนาคํา หมู 5 
ตําบลภูแลนชาง อําเภอ
นาคู - บานเหลาใหญ 
ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บานหวย
เตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 56/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนยาง หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - สะพานหวย
แดง(บานโป่ง) - ตําบล
บุงเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานหนองแสง 
หมู 5 ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 57/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนยาง หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - สะพานหวย
แดง(บานโป่ง) - ตําบล
บุงเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศิลา 
ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานหนองแสง 
หมู 5 ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 58/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสมควร หมู 12 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานนาหัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 9 
ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ - บานหนองโพน
สูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสูงใต หมู 8 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด - บานคําเหมือด
แกว 
ตําบลคําเหมือดแกว 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 59/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสมควร หมู 12 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานนาหัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 9 
ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ - บานหนองโพน
สูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสูงใต หมู 8 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด - บานคําเหมือด
แกว 
ตําบลคําเหมือดแกว 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 60/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานบอ 
หมู 13 ตําบลธัญญา - 
บานลาด หมู 7 , 13  
ตําบลหลักเมือง  อําเภอ
กมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานบัว
ขาว หมู 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บานบัว
ขาว หมู 12 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ฝายแตก หมู 3 ตําบลลํา
พาน - 
บานทาไคร หมู 7 ตําบล
บึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 61/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานบอ 
หมู 13 ตําบลธัญญา - 
บานลาด หมู 7 , 13  
ตําบลหลักเมือง  อําเภอ
กมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานบัว
ขาว หมู 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บานบัว
ขาว หมู 12 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ฝายแตก หมู 3 ตําบลลํา
พาน - 
บานทาไคร หมู 7 ตําบล
บึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 62/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย
บานมหาไชยคุมใหม 
หมู 9 ตําบลมหาไชย - 
บานกอก หมู 2 ตําบล
ผาเสวย 
อําเภอสมเด็จจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานรม
เย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด - บานดงเมือง 
ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานศรี
สมบูรณ์ หมู 4 - บานคํา
แคน หมู 5 ตําบลนิคม - 
บานวังมะพลับ หมู 7 
ตําบลโนนบุรี อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 63/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย
บานมหาไชยคุมใหม 
หมู 9 ตําบลมหาไชย - 
บานกอก หมู 2 ตําบล
ผาเสวย 
อําเภอสมเด็จจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานรม
เย็น 
ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด - บานดงเมือง 
ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานศรี
สมบูรณ์ หมู 4 - บานคํา
แคน หมู 5 ตําบลนิคม - 
บานวังมะพลับ หมู 7 
ตําบลโนนบุรี อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 64/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานศรี
สําราญ หมู 9 
ตําบลเวอ - บานหนองกุ
งใหมพัฒนา หมู 9 
ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สวนผึ้ง หมู 8 ตําบลเห
ลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - หวยแดง - 
ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมย
วดี จังหวัดรอยเอ็ด

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โนนปลาขาว หมู 8 
ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 65/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานศรี
สําราญ หมู 9 
ตําบลเวอ - บานหนองกุ
งใหมพัฒนา หมู 9 
ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สวนผึ้ง หมู 8 ตําบลเห
ลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - หวยแดง - 
ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมย
วดี จังหวัดรอยเอ็ด

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โนนปลาขาว หมู 8 
ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 66/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงศรี ตําบลหนอง
กุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
- บานยางเนียม ตําบล
บึงนาเรียง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัว หมู 4 
ตําบลโพนทอง - บาน
กุดลาย ตําบลหนองกุง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัวแดง 
หมู 2 ตําบลหนอง
ใหญ-บานสระแกว 
ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 67/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงศรี ตําบลหนอง
กุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
- บานยางเนียม ตําบล
บึงนาเรียง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัว หมู 4 
ตําบลโพนทอง - บาน
กุดลาย ตําบลหนองกุง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัวแดง 
หมู 2 ตําบลหนอง
ใหญ-บานสระแกว 
ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 68/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองริวหนัง 
หมู 5 ตําบลลําหนอง
แสน - บานคํานอยดอน
หมวย หมู 12 
ตําบลเสาเลา อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแสง 
(สายหนาโรงเรียน) หมู 
7 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด 
- บานโนนสมบูรณ์ 
ตําบลหัวหิน อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 69/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองริวหนัง 
หมู 5 ตําบลลําหนอง
แสน - บานคํานอยดอน
หมวย หมู 12 
ตําบลเสาเลา อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแสง 
(สายหนาโรงเรียน) หมู 
7 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด 
- บานโนนสมบูรณ์ 
ตําบลหัวหิน อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 70/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหัวชาง 
หมู 3 ตําบลกลางหมื่น - 
บานนาจารย์ หมู 2 
ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง 
หมู 2 ตําบลหนองหาง - 
บานวังมน หมู 3 ตําบล
กุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหูลิง หมู 3 (ทม
.บัวขาว) - บานดงมัน 
หมู 4 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 71/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหัวชาง 
หมู 3 ตําบลกลางหมื่น - 
บานนาจารย์ หมู 2 
ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง 
หมู 2 ตําบลหนองหาง - 
บานวังมน หมู 3 ตําบล
กุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหูลิง หมู 3 (ทม
.บัวขาว) - บานดงมัน 
หมู 4 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 72/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หวยเตย หมู 7 
ตําบลสหัสขันธ์ (คุมหัว
ภู) - ถนนทางหลวงรอบ
ภูกุมขาว 
บานขวัญเมือง ตําบล
โนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หวยมวง หมู 6 ตําบลคํา
ใหญ - บานกุดทาลือ 
เทศบาลตําบลทาลาดดง
ยาง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หาดทรายมูล 
หมู 6 ตําบลพิมูล 
อําเภอหวยเม็ก - หนอง
ผํา บานนามูล หมู 3 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 73/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หวยเตย หมู 7 
ตําบลสหัสขันธ์ (คุมหัว
ภู) - ถนนทางหลวงรอบ
ภูกุมขาว 
บานขวัญเมือง ตําบล
โนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หวยมวง หมู 6 ตําบลคํา
ใหญ - บานกุดทาลือ 
เทศบาลตําบลทาลาดดง
ยาง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หาดทรายมูล 
หมู 6 ตําบลพิมูล 
อําเภอหวยเม็ก - หนอง
ผํา บานนามูล หมู 3 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 74/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายพร
สมบูรณ์ หมู 9 เทศบาล
ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
องค์การบริหารสวน
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉิ
นารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองชลประทาน คลอง 
2L RMC ตําบลอุมเมา - 
เขตเทศบาลตําบลโคก
ศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 75/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายพร
สมบูรณ์ หมู 9 เทศบาล
ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
องค์การบริหารสวน
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉิ
นารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองชลประทาน คลอง 
2L RMC ตําบลอุมเมา - 
เขตเทศบาลตําบลโคก
ศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 76/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายศาลา
แดง บานบัวขาว หมู 15
 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานแจนแลน หมู 8 
(องค์การบริหารสวน
ตําบล
แจนแลน) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายสาม
แยกศาลาแดง บาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บานแจ
นแลนหมู 8 ตําบลแจ
นแลน
(องค์การบริหารสวน
ตําบลแจนแลน) อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 77/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายศาลา
แดง บานบัวขาว หมู 15
 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานแจนแลน หมู 8 
(องค์การบริหารสวน
ตําบล
แจนแลน) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายสาม
แยกศาลาแดง บาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บานแจ
นแลนหมู 8 ตําบลแจ
นแลน
(องค์การบริหารสวน
ตําบลแจนแลน) อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 78/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียน บานหวยแดง 
หมู 10 ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.2047 บานโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวน
ป่ายอย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.3047 บานสมสะอาด - 
บานจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 79/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียน บานหวยแดง 
หมู 10 ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.2047 บานโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวน
ป่ายอย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.3047 บานสมสะอาด - 
บานจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 80/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.3141 บานหนองตอก
แป้น
อําเภอยางตลาด - บาน
หนองเม็ก อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0001 บานแกงนา
ขาม อําเภอเมือง - บาน
โพนสวาง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1,689,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0006 บานหนองแวง
ศรีสวัสดิ์ - บานโนนขี้
ควง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0009 บานดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บาน
แกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 81/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส
.3141 บานหนองตอก
แป้น
อําเภอยางตลาด - บาน
หนองเม็ก อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0001 บานแกงนา
ขาม อําเภอเมือง - บาน
โพนสวาง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1,689,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0006 บานหนองแวง
ศรีสวัสดิ์ - บานโนนขี้
ควง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0009 บานดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บาน
แกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 82/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0010 บานนาเรียง 
อําเภอรองคํา - บานนา
มล อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0016 บานโคกศรี - 
บานนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0019 บานเหลาแดง -
บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0025 
บานกุดหวา - บานจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,109,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 83/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0010 บานนาเรียง 
อําเภอรองคํา - บานนา
มล อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0016 บานโคกศรี - 
บานนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0019 บานเหลาแดง -
บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0025 
บานกุดหวา - บานจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,109,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 84/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0026 บานจาน - 
บานหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,692,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0027  บานดอนยานาง
อําเภอยางตลาด -บาน
ดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,998,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0028 บานหนองกุงนอย 
-
บานคําสรางเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0030 บานหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บานจอม
ศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 85/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0026 บานจาน - 
บานหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,692,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0027  บานดอนยานาง
อําเภอยางตลาด -บาน
ดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,998,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0028 บานหนองกุงนอย 
-
บานคําสรางเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0030 บานหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บานจอม
ศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 86/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0032 บานใหมชัยมงคล
อําเภอคํามวง - บาน
โคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2,557,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0033 บานสี่แยก
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บานยอดแกง อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0034 บานนาคํานอย 
- รอบพื้นที่ทํากิน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0036 บานขมิ้น - 
บานดอนสวรรค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 87/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0032 บานใหมชัยมงคล
อําเภอคํามวง - บาน
โคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2,557,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0033 บานสี่แยก
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บานยอดแกง อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0034 บานนาคํานอย 
- รอบพื้นที่ทํากิน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0036 บานขมิ้น - 
บานดอนสวรรค์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 88/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0038 บานหนองแสง 
- บานนากุง อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0039 บานหนองกุ
งศรี อําเภอหนองกุงศรี 
- บานกุดทาลือ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0042 บานนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บาน
วังเดือนหา อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0043 บานมวง 
อําเภอดอนจาน - บาน
แกงนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 89/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0038 บานหนองแสง 
- บานนากุง อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0039 บานหนองกุ
งศรี อําเภอหนองกุงศรี 
- บานกุดทาลือ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0042 บานนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บาน
วังเดือนหา อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0043 บานมวง 
อําเภอดอนจาน - บาน
แกงนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 90/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0047 บานหนองกุงศรี -
บานโคกเจริญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0047 บานหนองริวหนัง 
-
บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0049 บานหนองอี
บุตร อําเภอหวยผึ้ง - 
บานสงเปลือย อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0051 บานโนนนคร 
อําเภอเมือง - บานโคก
เจริญ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

743,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 91/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0047 บานหนองกุงศรี -
บานโคกเจริญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0047 บานหนองริวหนัง 
-
บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0049 บานหนองอี
บุตร อําเภอหวยผึ้ง - 
บานสงเปลือย อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0051 บานโนนนคร 
อําเภอเมือง - บานโคก
เจริญ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

743,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 92/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0053 บานหวยเม็ก -
บานหวยมะทอ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0057 บานคําบง - 
บานสงเปลือย อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0058 บานหนองบัว - 
บานหัวสนาม อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0060 บานคําอีหงษ์ -
บานคําโพนทอง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 93/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0053 บานหวยเม็ก -
บานหวยมะทอ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0057 บานคําบง - 
บานสงเปลือย อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0058 บานหนองบัว - 
บานหัวสนาม อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0060 บานคําอีหงษ์ -
บานคําโพนทอง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 94/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0061 เทศบาลรองคํา -
บานโนนสามัคคี อําเภอ
รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0062 บานนากุดสิม 
- บานจอมศรี อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

1,597,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0063 บานโนนศิลา -
บานหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย สพด. 
บานกุดจิก หมู 1 ตําบล
กุดจิก อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สะพานบานนาทัน 
ตําบลทาลี่ อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 95/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0061 เทศบาลรองคํา -
บานโนนสามัคคี อําเภอ
รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0062 บานนากุดสิม 
- บานจอมศรี อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

1,597,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-
0063 บานโนนศิลา -
บานหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย สพด. 
บานกุดจิก หมู 1 ตําบล
กุดจิก อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สะพานบานนาทัน 
ตําบลทาลี่ อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 96/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคํางู
เหลือม บานนาโก หมู 4 
ตําบลนาโก - บานบัว
ขาว หมู 12 ตําบลบัว
ขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคุม
กาญจนา หมู 16 บาน
สายนาเวียง ตําบลคุม
เกา - บานโพนนาดี หมู 
4 ตําบลหนองผือ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกอุม
ฟ้า บานหนองยาโยน 
หมู 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง - บานหวยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 97/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคํางู
เหลือม บานนาโก หมู 4 
ตําบลนาโก - บานบัว
ขาว หมู 12 ตําบลบัว
ขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคุม
กาญจนา หมู 16 บาน
สายนาเวียง ตําบลคุม
เกา - บานโพนนาดี หมู 
4 ตําบลหนองผือ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกอุม
ฟ้า บานหนองยาโยน 
หมู 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง - บานหวยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 98/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากขาง
โรงเรียนหวยเม็ก
วิทยาคม ตําบลหวยเม็ก 
- ถนนลาดยางไปบาน
กุดทาลือ (เทศบาลทา
ลาดดงยาง) อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากที่วา
การอําเภอรองคํา บาน
ศรีเมือง
หมู 13 ตําบลรองคํา - 
ทางหลวงชนบท บาน
โนนสามัคคี หมู 1 
ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากขาง
โรงเรียนหวยเม็ก
วิทยาคม ตําบลหวยเม็ก 
- ถนนลาดยางไปบาน
กุดทาลือ (เทศบาลทา
ลาดดงยาง) อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากที่วา
การอําเภอรองคํา บาน
ศรีเมือง
หมู 13 ตําบลรองคํา - 
ทางหลวงชนบท บาน
โนนสามัคคี หมู 1 
ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 100/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตําบลลํา
คลองกับตําบลลําปาว
สายขางคลอง1R LMC 
ฝ่งตะวันออก บานปลา
เคานอย หมู 6 ตําบลลํา
คลอง -
ถนนสายปากทางเขื่อน
ลําปาว บานป่ากลวย 
หมู 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทากก
กอก หนาวิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บาน
เกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
- บานทาคันโท 
หมู 9 ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตําบลลํา
คลองกับตําบลลําปาว
สายขางคลอง1R LMC 
ฝ่งตะวันออก บานปลา
เคานอย หมู 6 ตําบลลํา
คลอง -
ถนนสายปากทางเขื่อน
ลําปาว บานป่ากลวย 
หมู 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทากก
กอก หนาวิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บาน
เกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
- บานทาคันโท 
หมู 9 ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 102/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเทศบาล 
2 บานบัวขาว หมู 13 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาตับ
เตา หมู 1 เทศบาล
ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานดอนอุมรัว หมู 8 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 103/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเทศบาล 
2 บานบัวขาว หมู 13 
ตําบลบัวขาว (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาตับ
เตา หมู 1 เทศบาล
ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานดอนอุมรัว หมู 8 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาแสบง 
หมู 6 บานหวยแดง 
ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - ตําบล
หนองหาง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกก
ตาล หมู 4 (อบต.บัว
ขาว) - บานหนองหูลิง 
หมู 3 (ทม.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บานกลางหมื่น หมู 1 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอ
เมือง - บานนา ตําบล
มวงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาแสบง 
หมู 6 บานหวยแดง 
ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - ตําบล
หนองหาง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกก
ตาล หมู 4 (อบต.บัว
ขาว) - บานหนองหูลิง 
หมู 3 (ทม.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บานกลางหมื่น หมู 1 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอ
เมือง - บานนา ตําบล
มวงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกุด
ฝ่งแดง หมู 6 ตําบล
เหลาใหญ - บานหนอง
ฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเกา
นอย หมู 3 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย - บาน
เมย หมู 5 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานแก 
หมู 2 ตําบลอิตื้อ (สาย
หนองบอ) - บานสา หมู 
14 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกุด
ฝ่งแดง หมู 6 ตําบล
เหลาใหญ - บานหนอง
ฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเกา
นอย หมู 3 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย - บาน
เมย หมู 5 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานแก 
หมู 2 ตําบลอิตื้อ (สาย
หนองบอ) - บานสา หมู 
14 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 108/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานแก
เหนือ หมู 4 ตําบลอิตื้อ 
(สายคําแคน)  อําเภอ
ยางตลาด - บานหนองกุ
งไทย ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานขาว
หลาม หมู 2, 16 
องค์การบริหารสวน
ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย - บานดง
สวาง หมู 5 ตําบลหวย
โพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ครองทรัพย์ หมู 4 
ตําบลทรายทอง - บาน
เดชอุดม ตําบลพิมูล 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานแก
เหนือ หมู 4 ตําบลอิตื้อ 
(สายคําแคน)  อําเภอ
ยางตลาด - บานหนองกุ
งไทย ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานขาว
หลาม หมู 2, 16 
องค์การบริหารสวน
ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย - บานดง
สวาง หมู 5 ตําบลหวย
โพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ครองทรัพย์ หมู 4 
ตําบลทรายทอง - บาน
เดชอุดม ตําบลพิมูล 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 110/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานคํา
พิมูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง
(เขต อบต.ทุงคลอง) - 
บานสันเมือง หมู 8 
ตําบลทุงคลอง (เขต ทต
.คํามวง)
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานคํา
เม็ก หมู 7 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ - 
บานโคก หมู 6 ตําบล
เนินยาง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โคกกวาง หมู 10 ตําบล
มหาไชย -
 บานแกงกะอาม หมู 6 
ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานคํา
พิมูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง
(เขต อบต.ทุงคลอง) - 
บานสันเมือง หมู 8 
ตําบลทุงคลอง (เขต ทต
.คํามวง)
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานคํา
เม็ก หมู 7 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ - 
บานโคก หมู 6 ตําบล
เนินยาง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โคกกวาง หมู 10 ตําบล
มหาไชย -
 บานแกงกะอาม หมู 6 
ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
กองเหนือ หมู 10 ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัส
ขันธ์ - บานหนองซอง
แมว หมู 9 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
เครือ หมู 1 ตําบลโคก
เครือ ถึง บานหนองหอ
ไตร หมู 2 ตําบลลํา
หนองแสน อําเภอหนอง
กุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
นางาม หมู 10 ตําบลภู
ดิน 
อําเภอเมือง เชื่อม 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
กองเหนือ หมู 10 ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัส
ขันธ์ - บานหนองซอง
แมว หมู 9 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
เครือ หมู 1 ตําบลโคก
เครือ ถึง บานหนองหอ
ไตร หมู 2 ตําบลลํา
หนองแสน อําเภอหนอง
กุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
นางาม หมู 10 ตําบลภู
ดิน 
อําเภอเมือง เชื่อม 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ศรี หมู 4 เทศบาลตําบล
โคกศรี เชื่อมตอถนน
สายบานทางาม ตําบล
อุมเมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
สําราญ หมู 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ขามเปีย ตําบลขามเปีย 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ใหญ หมู 6 ตําบลขมิ้น -
บานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ศรี หมู 4 เทศบาลตําบล
โคกศรี เชื่อมตอถนน
สายบานทางาม ตําบล
อุมเมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
สําราญ หมู 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ขามเปีย ตําบลขามเปีย 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ใหญ หมู 6 ตําบลขมิ้น -
บานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บานกุดครอง หมู 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไชย
วาร หมู 11 ตําบลหนอง
บัว -
บานคําขาม ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 12 สายขาง
หนองซําแฮด 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตตําบลศรี
สุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บานกุดครอง หมู 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไชย
วาร หมู 11 ตําบลหนอง
บัว -
บานคําขาม ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 12 สายขาง
หนองซําแฮด 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขตตําบลศรี
สุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานศรีสุข 
ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บังเกา หมู 11 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บานหัวขวา หมู 8,12 
ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
เมือง หมู 1 ตําบลเหลา
ออย -
บานรองคํา หมู 9 ตําบล
รองคํา อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 119/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานศรีสุข 
ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บังเกา หมู 11 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บานหัวขวา หมู 8,12 
ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
เมือง หมู 1 ตําบลเหลา
ออย -
บานรองคํา หมู 9 ตําบล
รองคํา อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 120/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
สวาง หมู 6,17 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บานน้ําจั้น ตําบลกมลา
ไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนกลาง หมู 8 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บานหนองหวา ตําบลศรี
สุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12 
ตําบลหวยโพธิ์ - บาน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 121/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
สวาง หมู 6,17 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง - 
บานน้ําจั้น ตําบลกมลา
ไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนกลาง หมู 8 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บานหนองหวา ตําบลศรี
สุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12 
ตําบลหวยโพธิ์ - บาน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนสวรรค์ หมู 7 บาน
ดอนอุมรัว
หมู 8 ตําบลบัวขาว - 
บานกุดหวา ตําบลกุด
หวา  อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดานใต หมู 6 ตําบล
เหลาออย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ดอนสามัคคี หมู 10 
ตําบลสะอาด อําเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทา
งาม หมู 6 ตําบลสําราญ 

อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - อําเภอวัง
สามหมอ จังหวัด
อุดรธานี

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 123/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนสวรรค์ หมู 7 บาน
ดอนอุมรัว
หมู 8 ตําบลบัวขาว - 
บานกุดหวา ตําบลกุด
หวา  อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดานใต หมู 6 ตําบล
เหลาออย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ดอนสามัคคี หมู 10 
ตําบลสะอาด อําเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทา
งาม หมู 6 ตําบลสําราญ 

อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - อําเภอวัง
สามหมอ จังหวัด
อุดรธานี

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
มน หมู 8 ตําบลนาบอน 

อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 12 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไทร
ทอง หมู 11 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
- ถนนหมายเลข 227 
บานโนนน้ําเกลี้ยง หมู 9 
ตําบลหมูมน อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก หมู 4 ตําบลนาโก - 
บานแจนแลน หมู 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
มน หมู 8 ตําบลนาบอน 

อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 12 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไทร
ทอง หมู 11 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
- ถนนหมายเลข 227 
บานโนนน้ําเกลี้ยง หมู 9 
ตําบลหมูมน อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก หมู 4 ตําบลนาโก - 
บานแจนแลน หมู 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก หมู 7 ตําบลนาโก -
บานหนองกะตัน หมู 5 
ตําบลหนองหาง  อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
งาม หมู 4 ตําบลโคก
เครือ ถึงบานศรีสวาง 
หมู 12 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนแดง หมู 1 ตําบลลํา
ชี - ทางหลวงหมายเลข 
กส.2367 บานกุดฆอง
ชัย ตําบลฆองชัยพัฒนา 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก หมู 7 ตําบลนาโก -
บานหนองกะตัน หมู 5 
ตําบลหนองหาง  อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
งาม หมู 4 ตําบลโคก
เครือ ถึงบานศรีสวาง 
หมู 12 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนแดง หมู 1 ตําบลลํา
ชี - ทางหลวงหมายเลข 
กส.2367 บานกุดฆอง
ชัย ตําบลฆองชัยพัฒนา 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนตูม หมู 4 ตําบล
หนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด - บานหนอง
บัว หมู 3 ตําบลโคก
สะอาด อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบล
พิมูล - บานครองทรัพย์ 
หมู 4 ตําบลทรายทอง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนศิลา หมู 4 ตําบล
หนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานหนองบัวแดง หมู 2
 ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนตูม หมู 4 ตําบล
หนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด - บานหนอง
บัว หมู 3 ตําบลโคก
สะอาด อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบล
พิมูล - บานครองทรัพย์ 
หมู 4 ตําบลทรายทอง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนศิลา หมู 4 ตําบล
หนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานหนองบัวแดง หมู 2
 ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 130/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10, 
บานโนนสําราญ หมู 14, 
บานบุงคลา หมู 6 
ตําบลบัวขาว - บานอาง
แกว หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสวาง หมู 12 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บาน
โนนศิลาเลิง ตําบลโนน
ศิลาเลิง อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 1 
ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา - อบต
.โพนงาม บานโพนงาม 
หมู 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10, 
บานโนนสําราญ หมู 14, 
บานบุงคลา หมู 6 
ตําบลบัวขาว - บานอาง
แกว หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสวาง หมู 12 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บาน
โนนศิลาเลิง ตําบลโนน
ศิลาเลิง อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 1 
ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา - อบต
.โพนงาม บานโพนงาม 
หมู 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 4 
ตําบลโนนบุรี - บานคํา
เชียงยืน หมู 3 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 4 
ตําบลโนนบุรี - บาน
ตาดดงเค็ง หมู 2 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โพนสิม หมู 17 สายโคก
หนองโพ ตําบลหัวนาคํา 
- บานดอนขี ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 4 
ตําบลโนนบุรี - บานคํา
เชียงยืน หมู 3 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 4 
ตําบลโนนบุรี - บาน
ตาดดงเค็ง หมู 2 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โพนสิม หมู 17 สายโคก
หนองโพ ตําบลหัวนาคํา 
- บานดอนขี ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โพนสิม หมู 7 ตําบลหัว
นาคํา -
บานดงอัคคะ ตําบล
คลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานภู
เงิน หมู 11 ตําบลนิคม
หวยผึ้ง - บานไคนุน 
ตําบลไคนุน อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานลาด
สระบัว หมู 3 บานหัวงัว 

ตําบลหัวงัว - บานทา
งาม หมู 9 ตําบลอุมเมา 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โพนสิม หมู 7 ตําบลหัว
นาคํา -
บานดงอัคคะ ตําบล
คลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานภู
เงิน หมู 11 ตําบลนิคม
หวยผึ้ง - บานไคนุน 
ตําบลไคนุน อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานลาด
สระบัว หมู 3 บานหัวงัว 

ตําบลหัวงัว - บานทา
งาม หมู 9 ตําบลอุมเมา 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานศรี
บุญเรือง หมู 5 ตําบล
เสาเลา - บานไชยวาร 
หมู 6 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานสง
เปลือย เขตเทศบาล
ตําบล
สงเปลือย เชื่อมบาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
สวาง หมู 2 ตําบลโนน
ศิลาเลิง อําเภอฆองชัย - 
บานขมิ้น หมู 5 ตําบล
นาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานศรี
บุญเรือง หมู 5 ตําบล
เสาเลา - บานไชยวาร 
หมู 6 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานสง
เปลือย เขตเทศบาล
ตําบล
สงเปลือย เชื่อมบาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
สวาง หมู 2 ตําบลโนน
ศิลาเลิง อําเภอฆองชัย - 
บานขมิ้น หมู 5 ตําบล
นาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
สะอาดสมศรี หมู 2 
ตําบลภูปอ เชื่อมบาน
โคกลาม หมู 3 ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานสูง
เนิน หมู 3, 5 ตําบลเนิน
ยาง อําเภอคํามวง - 
สะพานขามลําหวยปอ 
บานหนองแหว หมู 5 
ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด - 
ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
สะอาดสมศรี หมู 2 
ตําบลภูปอ เชื่อมบาน
โคกลาม หมู 3 ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานสูง
เนิน หมู 3, 5 ตําบลเนิน
ยาง อําเภอคํามวง - 
สะพานขามลําหวยปอ 
บานหนองแหว หมู 5 
ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด - 
ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว 
- ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
แสนสุข หมู 7 ตําบลกุด
จิก
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - สะพานบาน
โคกกลาง หมู 3 
ตําบลหวยยาง อําเภอ
กระนวน จังหวัด
ขอนแกน

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองคอนเตรียม หมู 3 
ตําบลหลักเหลี่ยม - 
เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 141/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว 
- ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
แสนสุข หมู 7 ตําบลกุด
จิก
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - สะพานบาน
โคกกลาง หมู 3 
ตําบลหวยยาง อําเภอ
กระนวน จังหวัด
ขอนแกน

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองคอนเตรียม หมู 3 
ตําบลหลักเหลี่ยม - 
เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 142/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองคู หมู 5 ตําบล
โนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย - บานเสียว หมู 1 
ตําบลหัวงัว อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 1 ตําบล
ผาเสวย - บานหลุบ
เปลือย หมู 1 ตําบลศรี
สมเด็จ - บานหนองบัว
โดน หมู 1 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 3 ตําบล
โคกสะอาด อําเภอฆอง
ชัย - บานโนนตูม หมู 4 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 143/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองคู หมู 5 ตําบล
โนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย - บานเสียว หมู 1 
ตําบลหัวงัว อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 1 ตําบล
ผาเสวย - บานหลุบ
เปลือย หมู 1 ตําบลศรี
สมเด็จ - บานหนองบัว
โดน หมู 1 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 3 ตําบล
โคกสะอาด อําเภอฆอง
ชัย - บานโนนตูม หมู 4 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 144/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวแดง หมู 2 
ตําบลหนองใหญ - บาน
สะอาดนาดื เขตตําบล
หนองกุงศรี อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวนาดี หมู 7 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด - บาน
หนองเม็ก หมู 4 
ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองป่าออย หมู 1 
ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองแสงนอย หมู 
4 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 145/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวแดง หมู 2 
ตําบลหนองใหญ - บาน
สะอาดนาดื เขตตําบล
หนองกุงศรี อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวนาดี หมู 7 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด - บาน
หนองเม็ก หมู 4 
ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองป่าออย หมู 1 
ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองแสงนอย หมู 
4 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 146/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองฝาย หมู 5 ตําบล
ภูสิงห์ - บานสิงห์
สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
แวงเหนือ หมู 5 ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองแวงบอแกว หมู 8 
ตําบลอิตื้อ - บานโนน
สูง หมู 7 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 147/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองฝาย หมู 5 ตําบล
ภูสิงห์ - บานสิงห์
สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
แวงเหนือ หมู 5 ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองแวงบอแกว หมู 8 
ตําบลอิตื้อ - บานโนน
สูง หมู 7 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 148/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว - บานแจ
นแลน หมู 8 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หลุบเปลือย หมู 1 
ตําบลศรีสมเด็จ - บาน
หนองบัว หมู 1 ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวยตูม หมู 6 ตําบล
กลางหมื่น - 
โรงแป้งเนชั่นแนล 
ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 149/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว - บานแจ
นแลน หมู 8 ตําบลแจ
นแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หลุบเปลือย หมู 1 
ตําบลศรีสมเด็จ - บาน
หนองบัว หมู 1 ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวยตูม หมู 6 ตําบล
กลางหมื่น - 
โรงแป้งเนชั่นแนล 
ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 150/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวยสีทน หมู 6 ตําบล
โพนทอง - บานหนอง
โพน หมู 1 ตําบล ไผ 
อําเภอเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก 
- 
บานแจนแลน หมู 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
นาคํา หมู 1 ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวยสีทน หมู 6 ตําบล
โพนทอง - บานหนอง
โพน หมู 1 ตําบล ไผ 
อําเภอเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก 
- 
บานแจนแลน หมู 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
นาคํา หมู 1 ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

497,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
นาคําเหนือ หมู 18 จาก
ทางหลวงชนบท หมาย
เลข 2025 ตําบลหัวนา
คํา - ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
โนนเปลือย หมู 5 ตําบล
เหลากลาง - บานทา
เยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
หนอง หมู 7 ตําบลเหลา
กลาง อําเภอฆองชัย - 
โนนสาวเอ บานนาบึง 
หมู 8 ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 153/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
นาคําเหนือ หมู 18 จาก
ทางหลวงชนบท หมาย
เลข 2025 ตําบลหัวนา
คํา - ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
โนนเปลือย หมู 5 ตําบล
เหลากลาง - บานทา
เยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหัว
หนอง หมู 7 ตําบลเหลา
กลาง อําเภอฆองชัย - 
โนนสาวเอ บานนาบึง 
หมู 8 ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 154/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หาดทรายมูล - บานพิ
มูล ตําบลพิมูล อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ตําบลน้ํา
ออม อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหิน
ลาด หมูที่ 2 ตําบลบอ
แกว - บานชาด หมู 5 
ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาสีแกว หมู 13 
ตําบลไคนุน - บานโนน
สวรรค์ หมู 16 ตําบล
นิคมหวยผึ้ง อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 155/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หาดทรายมูล - บานพิ
มูล ตําบลพิมูล อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ตําบลน้ํา
ออม อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหิน
ลาด หมูที่ 2 ตําบลบอ
แกว - บานชาด หมู 5 
ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาสีแกว หมู 13 
ตําบลไคนุน - บานโนน
สวรรค์ หมู 16 ตําบล
นิคมหวยผึ้ง อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 156/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาออย หมู 9 ตําบล
เหลาออย อําเภอรองคํา 
- บานโนนเมือง หมู 8 
ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโบกน้ํา
เหม็น บานนอยนาเจริญ 
หมู 6  ตําบลคุมเกา - 
บานทุงกระเดา ตําบล
กุดปลาคาว อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 157/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาออย หมู 9 ตําบล
เหลาออย อําเภอรองคํา 
- บานโนนเมือง หมู 8 
ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโบกน้ํา
เหม็น บานนอยนาเจริญ 
หมู 6  ตําบลคุมเกา - 
บานทุงกระเดา ตําบล
กุดปลาคาว อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 158/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ จาก
บานโจด 
หมู 10 ตําบลเจาทา 
เชื่อมไป ประตูเปิด-ปิด
ระบายน้ําวัดป่าบานดง
ลิง 
ถึง ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่านา
โก หมู 1 ตําบลนาโก - 
บานหนองหาง หมู 6 
ตําบลหนองหาง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 159/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ จาก
บานโจด 
หมู 10 ตําบลเจาทา 
เชื่อมไป ประตูเปิด-ปิด
ระบายน้ําวัดป่าบานดง
ลิง 
ถึง ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่านา
โก หมู 1 ตําบลนาโก - 
บานหนองหาง หมู 6 
ตําบลหนองหาง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 160/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเสนหลัง
โรงเรียนสองหอง บาน
สองหอง 
หมู 5 ตําบลรองคํา - 
ทางหลวงชนบท บาน
ดานใต ตําบลเหลาออย 
อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนอง
กกโพธิ์ บานดอนเจาปู่ 
หมู 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง - บานหวยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 161/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเสนหลัง
โรงเรียนสองหอง บาน
สองหอง 
หมู 5 ตําบลรองคํา - 
ทางหลวงชนบท บาน
ดานใต ตําบลเหลาออย 
อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนอง
กกโพธิ์ บานดอนเจาปู่ 
หมู 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง - บานหวยมวง 
หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 162/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองทุง
หลวง บานโนนศิวิไล 
หมู 11 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม -เทศบาลตําบลกุด
สิม (ตําบลกุดสิมคุมเกา) 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนา อบ
ต.บัวขาว บานโนน
สําราญ หมู 14 ตําบล
บัวขาว - บานอางแกว 
หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหวย
เตียมตนตาล หมู 5 บาน
โนนสําราญ 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง - บานชาด 
หมู 8 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 163/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองทุง
หลวง บานโนนศิวิไล 
หมู 11 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม -เทศบาลตําบลกุด
สิม (ตําบลกุดสิมคุมเกา) 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนา อบ
ต.บัวขาว บานโนน
สําราญ หมู 14 ตําบล
บัวขาว - บานอางแกว 
หมู 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหวย
เตียมตนตาล หมู 5 บาน
โนนสําราญ 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง - บานชาด 
หมู 8 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 164/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานแก หมูที่ 
3 ตําบลอิตื้อ - บานโพน
สิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนนสูง
ใหม หมู 9 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด - บานคําเหมือด
แกว  
ตําบลคําเหมือดแกว 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบาน
โคกกลาง หมู 3 ตําบล
หลุบ 
– บานดอนมวงงาม  
ตําบลอุมเมา อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 165/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานแก หมูที่ 
3 ตําบลอิตื้อ - บานโพน
สิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนนสูง
ใหม หมู 9 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด - บานคําเหมือด
แกว  
ตําบลคําเหมือดแกว 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบาน
โคกกลาง หมู 3 ตําบล
หลุบ 
– บานดอนมวงงาม  
ตําบลอุมเมา อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 166/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดง
บัง หมู 15 สายบานฮาง 

ตําบลหัวนาคํา - บาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดอน
ขี (หนองมะเขือ)
หมู 5 ตําบลอิตื้อ - บาน
หนองหัวชาง ตําบลหัว
นาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
สะอาดสมศรี 
หมู 9 ตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง - บานโหม
น 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 167/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดง
บัง หมู 15 สายบานฮาง 

ตําบลหัวนาคํา - บาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดอน
ขี (หนองมะเขือ)
หมู 5 ตําบลอิตื้อ - บาน
หนองหัวชาง ตําบลหัว
นาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
สะอาดสมศรี 
หมู 9 ตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง - บานโหม
น 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 168/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หนองหูลิง 
หมู 3 (องค์การบริหาร
สวนตําบลบัวขาว)-บาน
หนองหูลิง 
หมู 3 (เทศบาลเมืองบัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหวย
เม็ก 
หมู 13 ตําบลหวยเม็ก 
ผานบอขยะ - เขต
เทศบาลตําบล
ทาลาดดงยาง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 169/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หนองหูลิง 
หมู 3 (องค์การบริหาร
สวนตําบลบัวขาว)-บาน
หนองหูลิง 
หมู 3 (เทศบาลเมืองบัว
ขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหวย
เม็ก 
หมู 13 ตําบลหวยเม็ก 
ผานบอขยะ - เขต
เทศบาลตําบล
ทาลาดดงยาง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 170/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหัว
นาคํา 
หมู 11 ไปบานหนองหู
ลิง หมู 3 (องค์การ
บริหารสวนตําบลบัว
ขาว) - 
บานหนองหูลิง หมู 3  
(เทศบาลตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปฏิรูป 
บานคํากั้ง 
หมู 10 ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 171/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหัว
นาคํา 
หมู 11 ไปบานหนองหู
ลิง หมู 3 (องค์การ
บริหารสวนตําบลบัว
ขาว) - 
บานหนองหูลิง หมู 3  
(เทศบาลตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปฏิรูป 
บานคํากั้ง 
หมู 10 ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 172/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพรอม
พันธ์ 
ซอย 3 บานบัวขาว หมู 
13 ตําบลบัวขาว 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานบัวขาว หมู 15 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายเรียบ
คลองชลประทาน 4R 
LMC บานกกกอก หมู 
11 ตําบลเหนือ - บาน
หามแห หมู 1 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 173/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพรอม
พันธ์ 
ซอย 3 บานบัวขาว หมู 
13 ตําบลบัวขาว 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานบัวขาว หมู 15 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายเรียบ
คลองชลประทาน 4R 
LMC บานกกกอก หมู 
11 ตําบลเหนือ - บาน
หามแห หมู 1 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 174/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอุดมศิริ 4
 
บานบัวขาว หมู 12 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) 
- บานนาโก หมู 4 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโก) ตําบลนาโก 

อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0014 บานเสมา 
อําเภอกมลาไสย - บาน
หนองคู อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,992,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 175/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอุดมศิริ 4
 
บานบัวขาว หมู 12 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) 
- บานนาโก หมู 4 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโก) ตําบลนาโก 

อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0014 บานเสมา 
อําเภอกมลาไสย - บาน
หนองคู อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,992,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 176/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟลต์ติกคอนกรีต
และกอสราง
ทอเหลี่ยม คสล. สาย 
กส.ถ.1-0011 บานมหา
ไชย - บานบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,979,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานแกงพฤาชัย หมู 7 
ตําบลหมูมน  
- บานคํากุง หมู 5 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานคําเชียงวัน หมู 7 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานบึง (ถนนหมายเลข 
2041) หมู 6 ตําบลหมู
มน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟลต์ติกคอนกรีต
และกอสราง
ทอเหลี่ยม คสล. สาย 
กส.ถ.1-0011 บานมหา
ไชย - บานบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,979,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานแกงพฤาชัย หมู 7 
ตําบลหมูมน  
- บานคํากุง หมู 5 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานคําเชียงวัน หมู 7 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานบึง (ถนนหมายเลข 
2041) หมู 6 ตําบลหมู
มน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 178/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บาน
โพนสวาง หมู 4 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโคกสะอาด หมู 8 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - ถนน
ลาดยาง 227 
บานบึง หมู 6 ตําบลหมู
มน อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานดงคําพัฒนา หมู 11 
- ถนนลาดยาง 
บานพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานป่านกขาบ 
หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 179/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บาน
โพนสวาง หมู 4 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโคกสะอาด หมู 8 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - ถนน
ลาดยาง 227 
บานบึง หมู 6 ตําบลหมู
มน อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานดงคําพัฒนา หมู 11 
- ถนนลาดยาง 
บานพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานป่านกขาบ 
หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 180/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโนนสวรรค์ หมู 12 
ตําบลนาเชือก - เขต
ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานบึง หมู 6 ตําบลหมู
มน 
อําเภอสมเด็จ - บาน
โคกสะอาด หมู 8 ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บานนามะเขือ หมู 1 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโพธิ์ชัย หมู 23 
ตําบลบัวบาน 
- บานนาเชือกใต หมู 1 
ตําบลนาเชือก อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 181/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโนนสวรรค์ หมู 12 
ตําบลนาเชือก - เขต
ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานบึง หมู 6 ตําบลหมู
มน 
อําเภอสมเด็จ - บาน
โคกสะอาด หมู 8 ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บานนามะเขือ หมู 1 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโพธิ์ชัย หมู 23 
ตําบลบัวบาน 
- บานนาเชือกใต หมู 1 
ตําบลนาเชือก อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 182/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานสะพานหิน  หมู 3  
ตําบลนาบอน  - บาน
ใหมชัยมงคล หมู 8 
ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกาว หมู 5 
ตําบลนาเชือก - บาน
หนองกุงใหมพัฒนา หมู 
9 
ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานขามเหนือ หมู 3 
ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 183/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานสะพานหิน  หมู 3  
ตําบลนาบอน  - บาน
ใหมชัยมงคล หมู 8 
ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกาว หมู 5 
ตําบลนาเชือก - บาน
หนองกุงใหมพัฒนา หมู 
9 
ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานขามเหนือ หมู 3 
ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 184/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกุงเหนือ หมู 
2 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานโนนสวรรค์ หมู 12 
ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองบัว หมู 14 
ตําบลเจาทา 
เลียบคลองน้ําป่า - บาน
หัวแฮด ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหวยเตย หมู 3 
ตําบลเวอ 
- บานหนองกุงใหม
พัฒนา หมู 9 ตําบลเขา
พระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 185/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองกุงเหนือ หมู 
2 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานโนนสวรรค์ หมู 12 
ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองบัว หมู 14 
ตําบลเจาทา 
เลียบคลองน้ําป่า - บาน
หัวแฮด ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหวยเตย หมู 3 
ตําบลเวอ 
- บานหนองกุงใหม
พัฒนา หมู 9 ตําบลเขา
พระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:16 หนา : 186/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง 
สาย(เสนบอขยะ) บาน
คําเชียงวัน หมู 7 ตําบล
โนนแหลมทอง - โคก
หนองกุง บานนามะเขือ 
หมู 12 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
คันคูกั้นลําหวยปอ จาก
บานสูงเนิน หมู 3 ตําบล
เนินยาง อําเภอคํามวง - 
ถนนลาดยาง บานนาทัน 
หมู 4 ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

306,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ดงขวาง บานกอก หมู 2 
ตําบลผาเสวย - บานดง
บัง หมู 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 187/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง 
สาย(เสนบอขยะ) บาน
คําเชียงวัน หมู 7 ตําบล
โนนแหลมทอง - โคก
หนองกุง บานนามะเขือ 
หมู 12 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
คันคูกั้นลําหวยปอ จาก
บานสูงเนิน หมู 3 ตําบล
เนินยาง อําเภอคํามวง - 
ถนนลาดยาง บานนาทัน 
หมู 4 ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

306,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ดงขวาง บานกอก หมู 2 
ตําบลผาเสวย - บานดง
บัง หมู 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 188/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ทางหลวงทองถิ่น บาน
เหลาเหนือ หมู 2 ตําบล
ขมิ้น - บานหนองสอใต 
หมู 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานคําเมย หมู 5 ตําบล
นาบอน - บานโพน หมู 
3 
ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานนามะเขือ 
หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 189/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ทางหลวงทองถิ่น บาน
เหลาเหนือ หมู 2 ตําบล
ขมิ้น - บานหนองสอใต 
หมู 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานคําเมย หมู 5 ตําบล
นาบอน - บานโพน หมู 
3 
ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานนามะเขือ 
หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 190/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกคาย หมู 3 สาย
หนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขต
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกคาย หมู 3 สาย
หนองดอนขี ตําบลหัว
นาคํา - หนองแลนมะ
กุด บานดอนขี ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกศรี หมู 3 
ตําบลคําบง อําเภอหวย
ผึ้ง - บานขมิ้น ตําบลผา
เสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 191/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกคาย หมู 3 สาย
หนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขต
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกคาย หมู 3 สาย
หนองดอนขี ตําบลหัว
นาคํา - หนองแลนมะ
กุด บานดอนขี ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกศรี หมู 3 
ตําบลคําบง อําเภอหวย
ผึ้ง - บานขมิ้น ตําบลผา
เสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 192/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกใหญ (ฝายน้ํา
ลาด) หมู 6 ตําบลขมิ้น - 
บานหนองแวงเหนือ หมู 
5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานดงเมือง หมู 1 (ฝาย
สันมน) ตําบลเหลาออย 
อําเภอรองคํา - บาน
โพนงาม หมู 1 ตําบล
โพนงาม อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานทาศรี ตําบลภูสิงห์ 
- บานหวยเตย ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 193/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกใหญ (ฝายน้ํา
ลาด) หมู 6 ตําบลขมิ้น - 
บานหนองแวงเหนือ หมู 
5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานดงเมือง หมู 1 (ฝาย
สันมน) ตําบลเหลาออย 
อําเภอรองคํา - บาน
โพนงาม หมู 1 ตําบล
โพนงาม อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานทาศรี ตําบลภูสิงห์ 
- บานหวยเตย ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 194/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาเจริญ หมู 11 
ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาเชือกใต หมู 1 
ตําบลนาเชือก 
- บานโนนหัวชาง บาน
นากุง ตําบลเขาพระ
นอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

241,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 195/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาเจริญ หมู 11 
ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาเชือกใต หมู 1 
ตําบลนาเชือก 
- บานโนนหัวชาง บาน
นากุง ตําบลเขาพระ
นอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

241,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 196/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน(ภูน้ํา
เกลี้ยง) หมู 1 ตําบลนา
บอน - 
ถนนลาดยางสายบานนา
บอน บานทานาเลา หมู 
9  ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาอินทร์แปลง หมู 
5 ตําบลขมิ้น - บานภู
ทอง 
หมู 14 ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนชาด หมู 5 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บาน
หนองโพนสูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 197/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน(ภูน้ํา
เกลี้ยง) หมู 1 ตําบลนา
บอน - 
ถนนลาดยางสายบานนา
บอน บานทานาเลา หมู 
9  ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาอินทร์แปลง หมู 
5 ตําบลขมิ้น - บานภู
ทอง 
หมู 14 ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนชาด หมู 5 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บาน
หนองโพนสูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 198/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนชายสําราญ หมู 
11 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ - บานหัวนาคํา 
หมู 6 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนทอง หมู 9 
ตําบลขมิ้น - บานโคก
นางาม หมู 10 ตําบลภู
ดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

493,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 199/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนชายสําราญ หมู 
11 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ - บานหัวนาคํา 
หมู 6 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนทอง หมู 9 
ตําบลขมิ้น - บานโคก
นางาม หมู 10 ตําบลภู
ดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

493,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 200/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนสวรรค์ หมู 16 
ซอยแฟลตตํารวจ 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานไคนุน ตําบลไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองซองแมว หมู 
9 ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง - บานโนนเมือง หมู 
8 ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 201/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนสวรรค์ หมู 16 
ซอยแฟลตตํารวจ 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานไคนุน ตําบลไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองซองแมว หมู 
9 ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง - บานโนนเมือง หมู 
8 ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 202/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองมวง หมู 9 
ตําบลเนินยาง - บาน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหมูมน หมู 1 ตําบล
หมูมน - บานอู หมู 4 
ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ไรพอจันทร์ บาน
พุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานตูมเหนือ หมู 19 
ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

445,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 203/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองมวง หมู 9 
ตําบลเนินยาง - บาน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหมูมน หมู 1 ตําบล
หมูมน - บานอู หมู 4 
ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ไรพอจันทร์ บาน
พุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานตูมเหนือ หมู 19 
ตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

445,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 204/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
วัดถ้ําไมรัง บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา 
- 
วัดถ้ําหมอสันติธรรม หมู 
11 ตําบลกุดจิก อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
หนองโสน บานสมสนุก 
หมู 8 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม - บานหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรังบาน
คํามวง ม.5 ต.ทุงคลอง - 
บานคําเมย ตําบลนา
บอน
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 205/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
วัดถ้ําไมรัง บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา 
- 
วัดถ้ําหมอสันติธรรม หมู 
11 ตําบลกุดจิก อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
หนองโสน บานสมสนุก 
หมู 8 ตําบลกุดสิมคุม
ใหม - บานหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางถนนลูกรังบาน
คํามวง ม.5 ต.ทุงคลอง - 
บานคําเมย ตําบลนา
บอน
อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 206/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานพุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานแดง หมู 3 ตําบล
บัวบาน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานหนองยางคํา หมู 7 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง - บานมวงกุญชร 
หมู 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน  สายลําหวย
ดาน 
บานคําประถม หมู 6 
ตําบลนิคม - บานป่า
กลวย หมู 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

411,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 207/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานพุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานแดง หมู 3 ตําบล
บัวบาน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานหนองยางคํา หมู 7 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง - บานมวงกุญชร 
หมู 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน  สายลําหวย
ดาน 
บานคําประถม หมู 6 
ตําบลนิคม - บานป่า
กลวย หมู 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

411,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 208/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน สายลําหวย
บง บานแกงนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
ภูดิน ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

485,000

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน สายลําหวย
บง บานแกงนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
สวาง ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย กส.ถ.1-0018 บาน
หนองกุงพระนอน - 
บานศรีสําราญ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,799,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 209/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน สายลําหวย
บง บานแกงนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
ภูดิน ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

485,000

กอสรางถนนสําหรับให
น้ําลนผาน สายลําหวย
บง บานแกงนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
สวาง ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย กส.ถ.1-0018 บาน
หนองกุงพระนอน - 
บานศรีสําราญ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,799,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 210/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
กอสรางถนนลูกรังเชื่อม
ทอลอดเหลี่ยม  สาย
บานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ - 
บานคําเชียงวัน หมู 7 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,397,000

ขุดลอกลําหวยแกงตอน
ลาง  บานนาบอน หมู 2
 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่า บานโปโล ตําบล
กมลาไสย - บานลาด 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลหลักเมือง) อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 211/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
กอสรางถนนลูกรังเชื่อม
ทอลอดเหลี่ยม  สาย
บานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ - 
บานคําเชียงวัน หมู 7 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,397,000

ขุดลอกลําหวยแกงตอน
ลาง  บานนาบอน หมู 2
 
ตําบลนาบอน - บาน
โพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่า บานโปโล ตําบล
กมลาไสย - บานลาด 
(องค์การบริหารสวน
ตําบลหลักเมือง) อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 212/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคลอง
ระบายน้ํา D24-RMC 
บานสะอาดสมศรี หมู 8
 ตําบลกมลาไสย  - 
บานสงเปลือย
หมู 7 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ขุดลอกลําหวยคอบาน
โนนคอ หมู 9 ตําบลนา
ทัน - บานโพนแพง หมู 
10 ตําบลดินจี่ อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

ขุดลอกลําหวยวังหวา 
บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล - บานทาคันโท หมู 
9 ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 213/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคลอง
ระบายน้ํา D24-RMC 
บานสะอาดสมศรี หมู 8
 ตําบลกมลาไสย  - 
บานสงเปลือย
หมู 7 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ขุดลอกลําหวยคอบาน
โนนคอ หมู 9 ตําบลนา
ทัน - บานโพนแพง หมู 
10 ตําบลดินจี่ อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

ขุดลอกลําหวยวังหวา 
บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล - บานทาคันโท หมู 
9 ตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 214/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาหนองแคน หมู 
13 เทศบาลตําบล
กุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
หวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานหนองหูลิง หมู 
3 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานดงมัน หมู 4 ตําบล
สมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 215/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาหนองแคน หมู 
13 เทศบาลตําบล
กุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
หวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานหนองหูลิง หมู 
3 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บานดงมัน หมู 4 ตําบล
สมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 216/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานกกกอก หมู 
11ตําบลเหนือ - ถนน
บายพาส 
(กาฬสินธุ์-สมเด็จ) 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

คากอสรางรั้วรอบ
โรงเรียน(โรงเรียนทราย
มูลพิทยาคม)

150,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายจากทางหลวงแผน
ดิน 214 
หนาโรงเรียนหนองบัว
โจดดงลิงวิทยา บาน
หนองบัว หมู 9, 14 
ตําบลเจาทา ถึงหนองดู
น บานหัวแฮด หมู 10 
ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 217/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานกกกอก หมู 
11ตําบลเหนือ - ถนน
บายพาส 
(กาฬสินธุ์-สมเด็จ) 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

คากอสรางรั้วรอบ
โรงเรียน(โรงเรียนทราย
มูลพิทยาคม)

150,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายจากทางหลวงแผน
ดิน 214 
หนาโรงเรียนหนองบัว
โจดดงลิงวิทยา บาน
หนองบัว หมู 9, 14 
ตําบลเจาทา ถึงหนองดู
น บานหัวแฮด หมู 10 
ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 218/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานกุดฝ่งแดง หมู 
6 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอ
กุฉินารายณ์ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

335,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานคําโพนทอง หมู 
13 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
หนองแมวโพง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 219/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานกุดฝ่งแดง หมู 
6 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอ
กุฉินารายณ์ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

335,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานคําโพนทอง หมู 
13 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
หนองแมวโพง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
โพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 220/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานคํามวงใต หมู 9
 เทศบาลตําบล
คํามวง - เขตบานคําพิ
มูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง - ถนนลาดยาง 
สาย 227 เขตบานโพน 
หมู 1 ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกกลาง หมู 
6 ตําบลดงมูล - วัดป่า
พุทธภูมิ บานหนองแข 
หมู 11 (เขตเทศบาล
ตําบลหนองหิน) อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกประสิทธิ์ 
หมู 10 ตําบลจุมจัง 
- บานเหลาไฮงาม หมู 9
 ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 221/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานคํามวงใต หมู 9
 เทศบาลตําบล
คํามวง - เขตบานคําพิ
มูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง - ถนนลาดยาง 
สาย 227 เขตบานโพน 
หมู 1 ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกกลาง หมู 
6 ตําบลดงมูล - วัดป่า
พุทธภูมิ บานหนองแข 
หมู 11 (เขตเทศบาล
ตําบลหนองหิน) อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกประสิทธิ์ 
หมู 10 ตําบลจุมจัง 
- บานเหลาไฮงาม หมู 9
 ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 222/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกไมงาม หมู 
3 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ํา
เฟรนด์ บานสิงห์สะอาด 
หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง 
-บานโป่งเชือก ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บานคําลือชา ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 223/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกไมงาม หมู 
3 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ํา
เฟรนด์ บานสิงห์สะอาด 
หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง 
-บานโป่งเชือก ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บานคําลือชา ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 224/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกใหญ หมู 4
 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานผํา 
ตําบลดอนเงิน อําเภอ
เชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานดอนลําดวน 
หมู 9 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด - บาน
คําปะโอ  ตําบลกุดโดน 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานทาเมือง หมู 4 
ตําบลทาคันโท - 
บานสรางแกว หมู 2 
ตําบลกุงเกา อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

356,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 225/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโคกใหญ หมู 4
 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานผํา 
ตําบลดอนเงิน อําเภอ
เชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานดอนลําดวน 
หมู 9 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด - บาน
คําปะโอ  ตําบลกุดโดน 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานทาเมือง หมู 4 
ตําบลทาคันโท - 
บานสรางแกว หมู 2 
ตําบลกุงเกา อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

356,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 226/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโนนศรทอง หมู 
8 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองแวง หมู 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโนนศาลาทอง 
หมู 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - 
ทางเชื่อมบานคําเชียง
วัน 
บานนามะเขือ ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโป่งเชือก หมู 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานสราง
แกว หมู 3 ตําบลหนอง
แวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

439,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 227/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโนนศรทอง หมู 
8 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองแวง หมู 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโนนศาลาทอง 
หมู 9 
ตําบลโนนแหลมทอง - 
ทางเชื่อมบานคําเชียง
วัน 
บานนามะเขือ ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานโป่งเชือก หมู 3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานสราง
แกว หมู 3 ตําบลหนอง
แวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

439,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 228/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานมวงกุญชร หมู 
6 ตําบลโนนศิลา 
- บานดงไร หมู 3 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองบัวนอก 
หมู 3 บานดานงิ้ว ตําบล
หนองบัว - ตําบลหลัก
เหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง 
- บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 
7 ตําบลนาบอน - บาน
ใหมชัยมงคล 
หมู 8 ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 229/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานมวงกุญชร หมู 
6 ตําบลโนนศิลา 
- บานดงไร หมู 3 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองบัวนอก 
หมู 3 บานดานงิ้ว ตําบล
หนองบัว - ตําบลหลัก
เหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง 
- บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 
7 ตําบลนาบอน - บาน
ใหมชัยมงคล 
หมู 8 ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 230/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองหิน หมู 6
 ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายเลียบลําหวยบง 
บานป่ากลวย หมู 8 
- บานหวยเสือเตน หมู 
2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานโคกนางาม หมู 10 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
กุดพระเจา บานโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนา
มะเขือ - บานโคก
สะอาด หมู 8 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 231/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายบานหนองหิน หมู 6
 ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี - 
บานดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง  
สายเลียบลําหวยบง 
บานป่ากลวย หมู 8 
- บานหวยเสือเตน หมู 
2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานโคกนางาม หมู 10 
ตําบลภูดิน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
กุดพระเจา บานโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนา
มะเขือ - บานโคก
สะอาด หมู 8 ตําบล
โนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 232/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
โคกใหญ บานโนนชาด 
หมู 8 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ หมู 1 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
นาคอคต บานโพน 
ตําบลโพน - ตําบลทุง
คลอง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
โนนป่ากอย บานโคก
เจริญ หมู 2 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
โนนชัย หมู 8 ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 233/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
โคกใหญ บานโนนชาด 
หมู 8 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ หมู 1 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
นาคอคต บานโพน 
ตําบลโพน - ตําบลทุง
คลอง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
โนนป่ากอย บานโคก
เจริญ หมู 2 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
โนนชัย หมู 8 ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 234/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานคําดอกซอน หมู 7 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานดงคํา
พัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยางสายบานนา
สมบูรณ์ หมู 9 ตําบล
สหัสขันธ์   อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงมัน หมู 4 ตําบล
สมสะอาด อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - บานจุมจัง 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานคําดอกซอน หมู 7 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานดงคํา
พัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยางสายบานนา
สมบูรณ์ หมู 9 ตําบล
สหัสขันธ์   อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงมัน หมู 4 ตําบล
สมสะอาด อําเภอกุ
ฉินารายณ์ - บานจุมจัง 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงสวาง หมู 6 
ตําบลสงเปลือย - บาน
ยอดแกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

464,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดอนจันทร์ หมู 9 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานดงคํา
พัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานทางาม หมู 16 
บานหนองยาง หมู10 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
นามน - ตําบลคําบง 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

426,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 237/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงสวาง หมู 6 
ตําบลสงเปลือย - บาน
ยอดแกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

464,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดอนจันทร์ หมู 9 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานดงคํา
พัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานทางาม หมู 16 
บานหนองยาง หมู10 
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
นามน - ตําบลคําบง 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

426,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 238/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานไทรทอง หมู 11 
ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยาง 227 (อ.สหัส
ขันธ์-อ.สมเด็จ) - บาน
หนองแวง หมู 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 - 
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานโนนชัย 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ - บาน
คําเชียงวัน หมู 12 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

403,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 239/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานไทรทอง หมู 11 
ตําบลนามะเขือ - ถนน
ลาดยาง 227 (อ.สหัส
ขันธ์-อ.สมเด็จ) - บาน
หนองแวง หมู 16 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 - 
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานโนนชัย 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ - บาน
คําเชียงวัน หมู 12 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

403,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 240/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานน้ําพองพัฒนา หมู 
11 ตําบลโคกเครือ 
ถึงบานคําขาม หมู 1 
ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานโพนสวาง 
หมู 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนเมืองทอง หมู 
8 ตําบลดงพยุง อําเภอ
ดอนจาน - บานดงสยาม 
หมู 14 ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

335,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 241/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานน้ําพองพัฒนา หมู 
11 ตําบลโคกเครือ 
ถึงบานคําขาม หมู 1 
ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานโพนสวาง 
หมู 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนเมืองทอง หมู 
8 ตําบลดงพยุง อําเภอ
ดอนจาน - บานดงสยาม 
หมู 14 ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

335,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 242/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนศาลาทอง หมู 
9 ตําบลโนนแหลมทอง 
- คุมหนองบัวลอย - 
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสมบูรณ์ หมู 5 
ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองบัวโดน หมู 7
 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสมบูรณ์ หมู 5 
ตําบลสามขา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บาน
ปากชอง ตําบลคํานาดี 
อําเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

387,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 243/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนศาลาทอง หมู 
9 ตําบลโนนแหลมทอง 
- คุมหนองบัวลอย - 
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสมบูรณ์ หมู 5 
ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองบัวโดน หมู 7
 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสมบูรณ์ หมู 5 
ตําบลสามขา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บาน
ปากชอง ตําบลคํานาดี 
อําเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

387,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 244/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสูง หมู 5 
ตําบลโนนสูง - บาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานป่าไผ หมู 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน 
- 
บานโนนเที่ยง ตําบลนา
มน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานป่าไผ หมู 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน 
- 
บานแหนอย ตําบลยอด
แกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

376,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 245/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนสูง หมู 5 
ตําบลโนนสูง - บาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานป่าไผ หมู 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน 
- 
บานโนนเที่ยง ตําบลนา
มน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานป่าไผ หมู 9 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน 
- 
บานแหนอย ตําบลยอด
แกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

376,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 246/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานสมสะอาด ตําบล
สมสะอาด - บาน
โคกกลาง หมู 12 ตําบล
จุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

441,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานสุขกิ่งเพชร หมู 14 
ตําบลสามขา -
บานสุขเจริญ หมู 7 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกบ หมู 9 
ตําบลโคกเครือ ถึงบาน
นาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 247/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานสมสะอาด ตําบล
สมสะอาด - บาน
โคกกลาง หมู 12 ตําบล
จุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

441,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานสุขกิ่งเพชร หมู 14 
ตําบลสามขา -
บานสุขเจริญ หมู 7 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกบ หมู 9 
ตําบลโคกเครือ ถึงบาน
นาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 248/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน 
ถึงบานนอยศรีสุข ตําบล
เสาเลา อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองขาม หมู 2 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองคอนเตรียม 
หมู 9 ตําบลหลักเหลี่ยม 
เชื่อมตอบานโพธิ์ทอง 
หมู 12 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 249/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน 
ถึงบานนอยศรีสุข ตําบล
เสาเลา อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองขาม หมู 2 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองคอนเตรียม 
หมู 9 ตําบลหลักเหลี่ยม 
เชื่อมตอบานโพธิ์ทอง 
หมู 12 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 250/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองโน หมู 5 
ตําบลโคกเครือ - บาน
นาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองบัวใน หมู 4 
ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน - ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองมวงเหนือ หมู 
9 ตําบลเนินยาง - บาน
ทุงมน หมู 8 ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

341,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 251/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองโน หมู 5 
ตําบลโคกเครือ - บาน
นาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองบัวใน หมู 4 
ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน - ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองมวงเหนือ หมู 
9 ตําบลเนินยาง - บาน
ทุงมน หมู 8 ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

341,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 252/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองสรวง หมู 2 
ตําบลหนองสรวง - หา
แยก (กส.4036) 
บานพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

452,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
แยกถนนลาดยางสาย
หวยยางดง - บานหนอง
หิน ตําบลโคกเครือ - 
บานไชยวาร ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
เรียบคลองชลประทาน
บานโนนทัน 
ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย - แยกบางเลน 
ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 253/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองสรวง หมู 2 
ตําบลหนองสรวง - หา
แยก (กส.4036) 
บานพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

452,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
แยกถนนลาดยางสาย
หวยยางดง - บานหนอง
หิน ตําบลโคกเครือ - 
บานไชยวาร ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
เรียบคลองชลประทาน
บานโนนทัน 
ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย - แยกบางเลน 
ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 254/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดป่าหนองมันปลา 
บานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภู
ปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

484,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บานยางอู
ม หมู 1 ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงพยุงใต หมู 1 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - 
บานกลางหมื่น ตําบล
กลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 255/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดป่าหนองมันปลา 
บานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภู
ปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

484,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บานยางอู
ม หมู 1 ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงพยุงใต หมู 1 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - 
บานกลางหมื่น ตําบล
กลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 256/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  และกอ
สรางถนนคอนกรีตเริม
เหล็ก
และกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กส.3009 
บานบุงคลา - บาน
หนองแม็ก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,482,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling สาย กส.ถ.1
-0064 บานคุมใต - 
บานสวนโคก อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,021,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 257/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  และกอ
สรางถนนคอนกรีตเริม
เหล็ก
และกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กส.3009 
บานบุงคลา - บาน
หนองแม็ก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,482,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling สาย กส.ถ.1
-0064 บานคุมใต - 
บานสวนโคก อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,021,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 258/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling สาย 
กส.ถ.1-0022 บานทา
แห - บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,607,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0002 บานโนนศรี
สวัสดิ์ 
- บานนาอวน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

4,312,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 259/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต  โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling สาย 
กส.ถ.1-0022 บานทา
แห - บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,607,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0002 บานโนนศรี
สวัสดิ์ 
- บานนาอวน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

4,312,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 260/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0055 บานสี่แยก
สมเด็จ
 - บานคํากุง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1,985,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0056 บานหาดทราย
มูล 
- บานหนองแก อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,833,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 261/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0055 บานสี่แยก
สมเด็จ
 - บานคํากุง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1,985,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี 
Pavement In - Place 
Recycling  สาย กส.ถ
.1-0056 บานหาดทราย
มูล 
- บานหนองแก อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,833,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 262/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0035 บาน
หนองผาออม อําเภอ
สมเด็จ - บานนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,449,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0044 บาน
หนองแวง - บานคํากุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,749,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 263/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0035 บาน
หนองผาออม อําเภอ
สมเด็จ - บานนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,449,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0044 บาน
หนองแวง - บานคํากุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,749,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 264/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0013 บานไค
นุน อําเภอหวยผึ้ง - 
บานหนองบัวใน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

5,750,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0007 บานนา
กุดสิม อําเภอนาคู - 
บานโนนสะอาด อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1,552,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0045 แยกทาง
หลวง อําเภอหวยผึ้ง - 
อําเภอนาคู - บานไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,104,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 265/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0013 บานไค
นุน อําเภอหวยผึ้ง - 
บานหนองบัวใน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

5,750,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0007 บานนา
กุดสิม อําเภอนาคู - 
บานโนนสะอาด อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1,552,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟลต์คอนกรีต สาย 
กส.ถ.1-0045 แยกทาง
หลวง อําเภอหวยผึ้ง - 
อําเภอนาคู - บานไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,104,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 266/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบานโคกสะอาด หมู 
8 ตําบลโนนแหลมทอง 
– 
บานโนนอุดม หมู 10  
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
โรงขาวปุ้น หมู 2 ตําบล
ผาเสวย - บานหลุบ
เปลือย หมู 1 ตําบลศรี
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ปรับปรุงถนนลูกรังแนว
กันไฟรอบภูสิงห์  สาย
บานโนนบุรี หมู 2 
ตําบลโนนบุรี - บาน
หนองฝาย หมู 5 ตําบล
ภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 267/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบานโคกสะอาด หมู 
8 ตําบลโนนแหลมทอง 
– 
บานโนนอุดม หมู 10  
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
โรงขาวปุ้น หมู 2 ตําบล
ผาเสวย - บานหลุบ
เปลือย หมู 1 ตําบลศรี
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000

ปรับปรุงถนนลูกรังแนว
กันไฟรอบภูสิงห์  สาย
บานโนนบุรี หมู 2 
ตําบลโนนบุรี - บาน
หนองฝาย หมู 5 ตําบล
ภูสิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 268/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์  บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์ ในเขต
เทศบาลตําบล
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี - 
องค์การบริหารสวน
ตําบลภูสิงห์ ตําบลภู
สิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

สรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานสิงห์
สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์-บานทา
ศรี หมู 6 ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บานพัก

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุง ซอมแซม
อาคารเรียน/ อาคาร
ประกอบ

1,800,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 269/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์  บริเวณ
เชิงเขาภูสิงห์ ในเขต
เทศบาลตําบล
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี - 
องค์การบริหารสวน
ตําบลภูสิงห์ ตําบลภู
สิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000

สรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานสิงห์
สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์-บานทา
ศรี หมู 6 ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บานพัก

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุง ซอมแซม
อาคารเรียน/ อาคาร
ประกอบ

1,800,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 270/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,650,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

100,000

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 750,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

700,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

1,900,000

รวม 95,855,680 2,494,000 267,539,030 2,500,000 10,964,080 1,050,000 222,892,000 353,451,210

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 271/272



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,650,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

100,000

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 750,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

700,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

1,900,000

รวม 113,254,000 1,070,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/10/2562  09:42:17 หนา : 272/272




