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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จะไดเสนอขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน    

ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ

พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ         

ดังนี้  

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน 1,202,309,391.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 297,280,590.41 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 62,600,880.92 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ

รวม บาท

1.1.5

1.2

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 727,909,132       บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 30,341,002          บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 644,879              บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 5,680,760            บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  - บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,769,260            บาท

หมวดรายไดจากทุน 26,400                บาท

หมวดภาษีจัดสรร 311,074,662        บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 373,372,169        บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 478,160,324        บาท

เงินกูคงคาง  จํานวน  160,091,927.14  บาท   

รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  โครงการ  

36,682,569.22

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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(3) รายจายจริง จํานวน 635,983,782       บาท   ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 55,142,796          บาท  

งบบุคลากร จํานวน 266,285,409        บาท  

จํานวน 62,410,072          บาท  

งบลงทุน จํานวน 218,728,310        บาท  

งบรายจายอื่น จํานวน บาท  

งบเงินอุดหนุน จํานวน 33,417,195          บาท  

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

จํานวน 478,088,539        บาท  

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน   -    บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   -    บาท

งบดําเนินงาน
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 30,341,002        27,600,000        30,341,002         

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต

644,879            1,300,000         644,879             

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 5,680,760          5,410,000         5,680,760           

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย
- - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,769,260          4,140,000         6,769,260           

หมวดรายไดจากทุน 26,400              50,000             26,400               

รวมรายไดจัดเก็บเอง 43,462,301       38,500,000       43,462,301        

หมวดภาษีจัดสรร 311,074,662       282,000,000      312,964,755       

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

311,074,662      282,000,000     312,964,755      

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 112,111,989       147,731,717      91,995,858         

เงินอุดหนุนดานการศึกษา 261,260,180       306,268,283      313,553,086       

เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข 133,524,000       

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

373,372,169      454,000,000     539,072,944      

รวม 727,909,132      774,500,000     895,500,000      

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

รายรับ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
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2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 55,142,795        69,809,740        69,471,450         

งบบุคลากร 266,285,409       312,459,230      331,037,870       

งบดําเนินงาน 62,410,070        134,847,234      328,686,580       

งบลงทุน 218,728,310       214,698,596      159,160,100       

งบเงินอุดหนุน 33,417,195        42,685,200        7,144,000           

รวมรายจายจากงบประมาณ 635,983,779      774,500,000     895,500,000      

g'bog -                  

เงินเดือนครู 169,443,360      

161,594,510       

18                    

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
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อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่อง

สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

148,740,000                   

3,970,000                      

17,290,060                     

                      4,800,000

175,097,540                   

6,162,000                      

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

895,500,000                  

69,471,450                     

ดานการเศรษฐกิจ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

128,941,230                   

332,610,720                   

ดาน รวม

150,000                         

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8,267,000                      
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แผนงานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)                10,130,520 10,130,520          

เงินเดือน (ฝายประจํา)                21,890,310                5,941,380 15,106,350             42,938,040          

งบดําเนินงาน -                     

คาตอบแทน 15,440,000                                 130,000 2,543,000               18,113,000          

คาใชสอย                40,923,000                8,180,000 1,265,000               50,368,000          

คาวัสดุ                  1,448,000                   382,000 1,136,000               2,966,000            

คาสาธารณูปโภค                    500,000 2,804,570               3,304,570            

งบลงทุน -                     

คาครุภัณฑ 803,150                   108,900                  186,400                  1,098,450            

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 22,650                     22,650                

งบเงินอุดหนุน -                     

เงินอุดหนุน   -   -    -  -                     

รวม 91,157,630             14,742,280            23,041,320            128,941,230         

แผนงานการศึกษา 

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายประจํา)              246,388,210  - 246,388,210          

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน                    100,000 100,000                

คาใชสอย                70,626,230                1,041,740 71,667,970            

คาวัสดุ                    302,000                1,592,200 1,894,200              

คาสาธารณูปโภค                5,741,340 5,741,340              

งบลงทุน

คาครุภัณฑ                    212,400                1,611,600 1,824,000              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง                4,995,000 4,995,000              

รวม 317,628,840            14,981,880            332,610,720          

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง       จังหวัดกาฬสินธุ

 รวม

รวม

งบ

งาน
 งานระดับมัธยมศึกษา

งาน  งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนและสถิติ  งานบริหารงานคลัง
งบ

 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข 

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน              133,524,000               15,000,000 148,524,000          

คาใชสอย                    216,000 216,000                

รวม             133,740,000 15,000,000            148,740,000          

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งบดําเนินงาน

คาใชสอย                  3,970,000               3,970,000

รวม 3,970,000                             3,970,000

แผนงานเคหะและชุมชน 

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง                  5,238,000               5,238,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน                    924,000                 924,000

รวม 6,162,000               6,162,000              

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายประจํา)                  6,067,240               6,067,240

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน                       5,000                     5,000

คาใชสอย                  9,360,820               9,360,820

คาวัสดุ                    342,000                 342,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ                      95,000                   97,000

คาทีดินและสิ่งกอสราง                           -                           -   

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน                  1,420,000               1,420,000

รวม 17,290,060             17,290,060            

รวม
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

งาน  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็ง

ของชุมชน

รวม

งบ

 งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
งบ

งาน  งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห
 รวม

งบ

งาน

งาน
 งานไฟฟาถนน รวม

งบ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน                  1,900,000                2,900,000 4,800,000              

รวม                1,900,000               2,900,000 4,800,000              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายประจํา)                25,513,860 25,513,860            

งบดําเนินงาน -                       

คาตอบแทน                      40,000 40,000                  

คาใชสอย                  5,725,100 5,725,100              

คาวัสดุ                  6,348,580 6,348,580              

งบลงทุน -                       

คาครุภัณฑ                  8,046,000 8,046,000              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง             129,424,000 129,424,000          

รวม 45,673,540             129,424,000           175,097,540          

แผนงานการเกษตร

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง                  8,267,000               8,267,000

รวม 8,267,000                             8,267,000

แผนงานการพาณิชย

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง                    150,000                 150,000

รวม 150,000                                  150,000

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง

งบกลาง 69,471,450               69,471,450            

รวม 69,471,450             69,471,450            

895,500,000           รวมทั้งสิ้น

 งานกีฬาและ

นันทนาการ

 งานศาสนา 

วัฒนธรรมทองถิ่น
งบ

งาน
 งานสงเสริมการเกษตร  รวมงบ

งาน
 งานกิจการประปา  รวมงบ

งบ
 งบกลาง  รวมงาน

 รวม

งาน
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน
รวม

งบ

งาน
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โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 53 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และโดยการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด   

กาฬสินธุ

ขอ 1. ขอบัญญัตินี้ เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น                  บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  895,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น

งบกลาง

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น   -   บาท

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด

17,290,060               

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

895,500,000  

ยอดรวมแผนงาน

128,941,230              

332,610,720              

148,740,000              

3,970,000                 

6,162,000                 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,800,000                 

175,097,540              

8,267,000                 

150,000                   

69,471,450               

895,500,000            
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ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

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

(..................................................)

ตําแหนง ....................................................

อนุมัต/ิเห็นชอบ

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

(..................................................)

ตําแหนง ....................................................

ประกาศ ณ วันที่       เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
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อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

สวนที่ 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
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 ป 2556  ป 2557  ป 2558 ป 2559  ป 2560

หมวดภาษีอากร

ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 24,893,678     28,256,340    27,259,871    25,000,000    9.04   % 27,259,871     

ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ 207,420         3,067,831      3,081,131      2,600,000      18.51  % 3,081,131      

รวมหมวดภาษีอากร 25,101,098    31,324,171   30,341,002   27,600,000   30,341,002    

คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูพัก

โรงแรม

280,520         278,550        255,188        220,000        15.99  % 255,188         

คาปรับผิดสัญญา 3,587,798      1,126,013      371,487        1,060,000      64.95-  % 371,487         

คาดูดทราย - 18,204          18,204          -               - 18,204          

ใบอนุญาตอื่นๆ 9,244            -               -               20,000          100-    % -               

3,877,562      1,422,767     644,879       1,300,000     644,879        

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาเชาที่ดิน 1,260,120      400,095        467,596        310,000        50.84  % 467,596         

คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 388,000         629,869        558,500        600,000        6.92-   % 558,500         

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร/ฝาก กสอ 3,524,374      4,376,644      4,654,664      4,500,000      3.44   % 4,654,664      

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 5,172,494      5,406,608     5,680,760     5,410,000     5,680,760     

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 2,062,900      5,723,600      6,767,300      4,125,000      64.06  % 6,767,300      

คาสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ 13,300           14,900          1,600            15,000          89.33-  % 1,600            

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 146               66                360              -               - 360              

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,076,346      5,738,566     6,769,260     4,140,000     6,769,260     

หมวดรายไดจากทุน

คาจําหนายทรัพยสิน 490,700         -               26,400          50,000          47.20-  % 26,400          

รวมหมวดรายไดจากทุน 490,700        26,400         50,000         26,400         
หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต/ลอเลื่อน 157,238,945   159,439,707   165,039,109   150,000,000   10.09  % 165,134,622   

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร 

รายได
136,937,062   115,657,146   113,830,133   102,000,000   11.60  % 113,830,133   

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ      

รอยละ 5
31,513,345     32,015,908    32,205,420    30,000,000    13.33  % 34,000,000     

รวมหมวดภาษีจัดสรร 325,689,352  307,112,761  311,074,662  282,000,000  312,964,755  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป 113,279,428   117,143,302   112,111,989   147,731,717   37.73-  % 91,995,858     

เงินอุดหนุนดานการศึกษา 240,911,550   241,865,699   261,260,180   306,268,283   2.38   % 313,553,086   

เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข 133,524,000   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 354,190,978  359,009,001  373,372,169  454,000,000  539,072,944  

รวมทุกหมวด 716,598,530  710,013,874  727,909,132  774,500,000  895,500,000  

-

รวมหมวดคาธรรมเนียม ฯ

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ

ใบอนุญาต

ประมาณการรายรับ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

รายการ
รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น บาท แยกเปน

หมวดภาษีอากร รวม 30,341,002        บาท

ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ จํานวน 27,259,871         บาท

ภาษีบํารุง อบจ. จากการคาน้ํามัน/กาซ จํานวน 3,081,131          บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 644,879            บาท

คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูพักโรงแรม จํานวน 255,188             บาท

คาปรับผิดสัญญา จํานวน 371,487             บาท

คาดูดทราย จํานวน 18,204               บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 5,680,760         บาท

คาเชาที่ดิน จํานวน 467,596             บาท

คาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน 558,500             บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร/ฝาก กสอ จํานวน 4,654,664          บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 6,769,260         บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน 6,767,300          บาท

คาสมัคร ส.อบจ./สมัครสอบ จํานวน 1,600                บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 360                   บาท

หมวดรายไดจากทุน รวม 26,400              บาท

จํานวน 26,400               บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 312,964,755      บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต/ลอเลื่อน จํานวน 165,134,622       บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 113,830,133       บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอยละ 5 จํานวน 34,000,000         บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ (จําหนายทรัพยสิน)

895,500,000                

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ

รายไดจัดเก็บเอง
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 539,072,944      บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการ จํานวน 539,072,944       บาท

ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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128,941,230                   บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม บาท

รายจายประจํา รวม บาท

งบบุคลากร รวม บาท

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว รวม บาท

เงินเดือน  (ฝายการเมือง) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก รวม บาท

1. คาเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  55,530  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  666,360  บาท  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  732,960  บาท   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รวม บาท

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ตั้งไว บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  120,000  บาท  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  2  อัตรา  อัตราละ  7,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  15,000  บาท   

รวมเปนเงิน  180,000  บาท 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

90,331,830     

32,020,830     

32,020,830     

1,399,320       

300,000         

10,130,520     

1,399,320       

300,000         

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

91,157,630     

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
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ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รวม บาท

3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  120,000  บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  2  อัตรา  อัตราละ  7,500  บาท  เดือนละ  15,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 

รวมเปนเงิน  180,000  บาท  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก รวม บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

4. เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    

จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  933,120  บาท  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  166,560  บาท  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

 

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา รวม บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  366,480  บาท   

   - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  599,760  บาท  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน  26  อัตรา  เดือนละ  19,440  บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน  6,065,280  บาท  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได    

300,000         

300,000         

7,031,520       

7,031,520       

1,099,680       

1,099,680       
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เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน รวม บาท

1. คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผูที่มีคุณสมบัติใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัด  

กาฬสินธุ แยกเปน

1.1 คาเงินเดือนพนักงาน  สํานักปลัด  รวม บาท

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  29  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเลื่อนระดับ      จํานวน  29  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  29  อัตรา ตั้งไว บาท

1.2 คาเงินเดือนพนักงาน  กองกิจการสภา    รวม บาท

- เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  11  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเลื่อนระดับ      จํานวน  11  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  11  อัตรา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน รวม บาท

2. คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร  

สวนจังหวัดและรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการ    

ที่มีฐานะเปนกองและนิติกร สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องคการบริหารสวน  

จังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน 

2.1 คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน  สํานักปลัด   รวม บาท

- คาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว 375,600   บาท

-  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  120,000  บาท  

-  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  134,400  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดฯ    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  067,200  บาท

-  ตําแหนงนิติกร    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   4,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  054,000  บาท

4,309,250       

375,600         

10,270,710      

205,420          

3,990,030        

79,810            

442,800         

616,250          

239,410          

21,890,310     

15,401,630     

11,092,380     

15,401,630     

442,800         
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2.2 คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน  กองกิจการสภา      รวม บาท

- คาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร รวม บาท

3. คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีหนาที่ในการบริหารงาน ตําแหนงปลัดองคการบริหาร   

สวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะ 

เปนกองและหัวหนาฝาย สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

แยกเปน

3.1 คาเงินประจําตําแหนง  สํานักปลัด   ตั้งไว บาท

-  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  120,000  บาท  

-  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  134,400  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดฯ    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  067,200  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาฝายฯ   
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  054,000  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาฝายฯ   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  079,000  บาท

3.2 คาเงินประจําตําแหนง  กองกิจการสภา      ตั้งไว บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  067,200  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาฝายฯ    
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  054,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางลูกจางประจํา รวม บาท

4. คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําตําแหนงตาง ๆ และเงินเพิ่มคาตอบแทนลูกจางประจํา 

ปฎิบัติหนาที่สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

- คาจางลูกจางประจํา จํานวน  2  อัตรา   ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทน จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

30,020           

505,800         

500,280         

530,300         

121,200         

530,300         

67,200           

384,600         

505,800         

67,200           
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ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รวม บาท

5. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ  สําหรับพนักงานจาง

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ปฎิบัติหนาที่สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน

5.1 คาตอบแทนพนักงานจาง  สํานักปลัด  รวม บาท

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง       จํานวน  30  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 %  จํานวน  30  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  20,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  492,960  บาท     

-  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป       

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  20,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  246,480  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  269,520  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,340  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  136,080  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  258,960  บาท     

-  ผูชวยนายชางไฟฟา                           

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,810  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  141,720  บาท    

-  ผูชวยนายชางไฟฟา                           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,500  บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  169,000  บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ           

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  11,820  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  283,680  บาท    

-  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ           

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  129,480  บาท    

-  พนักงานขับรถยนต  

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  216,000  บาท    

-  คนงาน (แมบาน)  

จํานวน  5  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  540,000  บาท    

-  คนงาน  

จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  432,000  บาท    

-  พนักงานรักษาความปลอดภัย  

จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  432,000  บาท    

-  พนักงานดูแลสถานที่ทองเที่ยว  

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  216,000  บาท    

231,840         

4,535,840       

3,863,880       

4,095,720       

4,535,840       
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5.2 คาตอบแทนพนักงานจาง  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน  3  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 5 %   จํานวน  3  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    12,140  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 145,680 บาท    

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 269,520 บาท      

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง รวม บาท

6. คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนงตาง ๆ  ปฏิบัติหนาที่สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน   

30  อัตรา  และกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  3  อัตรา

6.1 คาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

6.2 คาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. รวม บาท

1. คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น  กรณีพิเศษใหแกพนักงาน  ขาราชการครู

และลูกจางประจําและพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขของคณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัด  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  และคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน  สายงานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

15,080,000     

415,200         

15,000,000     

20,000           

57,811,000     

58,311,000     

473,940         

473,940         

440,120         

24,920           

15,440,000     

412,200         

61,740           
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3. คาตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก ตั้งไว บาท

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางประจํา 

ประเภทคาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ คาสมนาคุณ คาตอบแทนการออกขอสอบ การตรวจกระดาษ 

คําตอบในการดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวม บาท

4. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิสามัญ

ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม บาท

5. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจางของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ     

5.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว บาท

สํานักปลัด

5.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว บาท

กองกิจการสภา

ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม บาท

1. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือตาง ๆ คาจางทําเอกสาร คาทําความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(กรณีหนวยงานหรือบุคคลภายนอกขอใชหอประชุม) คาติดตั้งระบบไฟฟา คาติดตั้งระบบประปา

รวมไปถึงจางเหมาแรงงานทั่วไป ที่ไมไดระบุไวในหมวดรายจายประเภทอื่น ฯลฯ เพื่อดําเนินการ

ตามภารกิจของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

110,000         

30,000           

1,193,000       

80,000           

250,000         

60,000           

250,000         

110,000         

660,000         

40,923,000     
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1.1 คาจางเหมาบริการ  สํานักปลัด ตั้งไว บาท

1.2 คาจางเหมาบริการ  กองกิจการสภา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

2. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  เผยแพรรายงานการประชุมของ

คณะผูบริหารจัดทํารายงานผลงานประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คาโฆษณา

และเผยแพรขาวทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ รายงานการประชุม

คาจัดทําแผนพับ คาจัดทําวารสารเอกสารงานประชาสัมพันธหนังสือประจําเดือน ประชาสัมพันธ  

การลงโฆษณาทางวารสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ คาจัดทําสื่อวีดีทัศน สื่อสิ่งพิมพ สปอรตโฆษณา   

คาจัดทําปายหรือบอรดประชาสัมพันธหรือคาใชจายอื่น ๆ ในกิจการขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

3. คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ตั้งไว บาท

คาธรรมเนียมตางๆ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม คาคํารอง คาคําขอ   

คาหมาย คาประกาศ คาอากรและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นตํารวจ  

ชั้นอัยการ  ชั้นศาลและชั้นการบังคับคดีตามกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

4. คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งไว บาท

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

5. คาใชจายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

และองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุและองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เชน คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําดื่มและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงานตามภารกิจ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีกรรมทางศาสนา งานพระราชทาน

50,000           

3,000             

300,000         

60,000           

600,000         

180,000         
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เพลิงศพ บุคคลสําคัญ โครงการตอตานยาเสพติด งานวันตอตานคอรัปชั่นสากลและงานอื่นๆ 

ซึ่งจังหวัดเปนเจาภาพและไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการ

ในสวนที่เกี่ยวของและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม บาท

6. คาฝกอบรมสัมมนากิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเขารับการฝกอบรมสัมมนาในกิจการที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้งในและนอกเขตจังหวัดกาฬสินธุของคณะผูบริหาร  พนักงาน  

ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ซึ่งจัดโดยกระทรวง  กรม  จังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด

หรือหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สมาคม  สโมสร  ฯลฯ  เพื่อการพัฒนาความรูและเสริมทักษะ

ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

7. คาฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศของ

คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

- คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว บาท

- พนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ตั้งไว บาท

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

8. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุหรือ

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย  ตามระเบียบหรือตามหนังสือ

สั่งการของกระทรวงมหาดไทย  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ

หรือเอกชน  ทั้งนี้  ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่งเขารวมประชุม

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

1,000,000        

4,500,000        

6,450,000       

700,000         

250,000         

5,500,000       
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

9. คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง  คาโดยสารยานพาหนะ  คาเชาที่พักของคณะผูบริหาร  พนักงาน  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิสามัญประจําองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การประชุมเกี่ยวกับกิจการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

9.1 คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก   ตั้งไว บาท

สํานักปลัด

9.2 คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พักสมาชิกสภาฯ   ตั้งไว บาท

กองกิจการสภา

9.3 คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก ตั้งไว บาท

คณะกรรมการประจําสภาฯ  กองกิจการสภา 

ตั้งจายจากเงินรายได

10. คาใชจายงานรัฐพิธี  ราชพิธี ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเครื่องราชสักการะ  ประเภทดอกไม  ธูปเทียนแพร  พลุ  ดอกไมไฟ  พานพุม  

พวงมาลา  ผาระบาย  พระบรมฉายาลักษณหรือวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองใชในการจัดงานรัฐพิธี  

ราชพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  งานรดน้ําดําหัว  งานรับเสด็จ  ปายและวัสดุเกี่ยวกับงานของ

สถาบันพระมหากษัตริย ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

11. คาจางหนวยงานสํารวจความพึงพอใจ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เปนกลางมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

500,000         

650,000         

250,000         

300,000         

31,120,000     

100,000         

50,000           
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12. คาโครงการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและจริยธรรม  โดยรวมกัน

ปฏิบัติธรรม  เพื่อใหพนักงาน  ลูกจางประจํา  พนักงานจางในสังกัดเขารวมปฏิบัติธรรม  

เพื่อใชเปนหลักยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตาม

โครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

13. คาโครงการพัฒนาองคกร 5 ส. ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพัฒนาองคกร 5 ส. โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการปรับปรุง

คุณภาพงาน  โดยนํากิจกรรม  5  ส. มาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและสม่ําเสมอ

เปนภารกิจสําคัญ  จัดใหมีการทํากิจกรรม  5 ส. เปนพื้นฐานปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน  

อยางตอเนื่อง  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น  รายละเอียดตามโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

14. คาโครงการฝกอบรมหลักสูตร ตั้งไว บาท

"การพัฒนาศักยภาพพนักงานจางและลูกจางประจํา" 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานจางและ

ลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

15. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ขาราชการ ลูกจางประจํา อบรมเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ ประโยชนตอบแทนอื่น คุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณของขาราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติราชการ 

สงเสริมใหขาราชการมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนอยูในกรอบวินัยของทางราชการ

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

100,000         

50,000           

40,000           

70,000           
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16. คาใชจายโครงการ " ปณิธานความดี ปมหามงคล ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ "

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการปณิธานความดี ปมหามงคลองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนาถและ

พระบรมวงศานุวงศ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในองคกรมีการแสดงออกถึงความรักภักดี

ในการรวมกันตั้งปณิธานความดีและทําความดี โดยเริ่มตนจากตนเองและขยายผลสูองคกรและสังคม

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

17. คาโครงการปลูกปาประชาอาสา 85 พรรษามหาราชินี ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร คาน้ําดื่ม คาปายไวนิลและคาเตรียมสถานที่ตามโครงการปลูกปา

ประชาอาสา 85 พรรษามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อรวมกัน

ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมีความสมบูรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมในทองถิ่นและชุมชนเปน

การปรับสมดุลแหงธรรมชาติและลดภาวะโลกรอน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน สงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัดกาฬสินธุและปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหพนักงาน ครู ลูกจาง พนักงานจาง นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

18. คาใชจายโครงการวันทองถิ่นไทย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการวันทองถิ่นไทย เปนการจัดกิจกรรมเผยแพรผลการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดนิทรรศการการประกวดบทความ และการแสดง

หรือการแขงขันของขาราชการ พนักงาน กลุมพลังมวลชน นักเรียนในวันทองถิ่นไทย  

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

800,000         

50,000           

120,000         
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19. คาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ตั้งไว บาท

และสวัสดิการขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

20. คาใชจายโครงการอบรมสัมมนาการบูรณาการ การปองกัน ตั้งไว บาท

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ 2560

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการอบรมสัมมนาการบูรณาการ การปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจําป 2560 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการ และเพื่อปองกันการทุจริตมิชอบ มีจิตสํานึกที่ดีตอการบริการ

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

21. คาใชจายโครงการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู ตั้งไว บาท

พัฒนาสวมสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อประชาชน

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอมนาอยู พัฒนาสวมสาธารณะของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อประชาชน เพื่อปรับปรุงพัฒนาสวมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน

สวมสาธารณะ (HAS) และเพื่อใหเกิดความสะอาดในภาพรวมของสวมสาธารณะ ที่ทํางานนาอยู 

รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

50,000           

40,000           

50,000           
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22. คาใชจายสําหรับการเปนเจาภาพ ตั้งไว บาท

หรือเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายสําหรับการเปนเจาภาพหรือเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เปนการแขงขันกีฬาภายในองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุหรือการเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท รวมถึงการเปนเจาภาพการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท การแขงขันกีฬาของสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด คณะผูบริหารและบุคลากรพนักงาน ลูกจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพื่อใหไดแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณในการทํางานรวมกัน นําสูการปรับปรุงแนวทาง

และวิธีปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

23. คาโครงการอบรมเสริมสรางประชาธิปไตยในชุมชน ตั้งไว บาท

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการอบรมเสริมสรางประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อใหตัวแทนชุมชนหรือหมูบาน ประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เพื่อนําวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาใชในชีวิตประจําวัน

รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

24. คาโครงการสภา อบจ. สัมพันธ สรางสรรคประชาธิปไตย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสภา อบจ. สัมพันธ สรางสรรคประชาธิปไตย เพื่อใหคณะผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําทองถิ่นและประชาชน ผูเขารวมโครงการมีแนวคิดและทัศนคติที่ดี

ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

25. คาโครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสูการเลือกตั้งทองถิ่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสูการเลือกตั้งทองถิ่น 

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือหมูบาน และประชาชนทั่วไป 

มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญ การเลือกตั้งบทบาทหนาที่ในการเลือกตั้ง 

รวมถึงการประชาสัมพันธ ขอความรวมมือเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

150,000         

5,100,000       

5,100,000       

3,200,000       
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26. คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  เจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย  นายทะเบียนอําเภอทองถิ่น  คาตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  คาวัสดุและคาใชสอยที่เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง  ฯลฯ  

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม บาท

27. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  ประเภทรถยนต 

รถจักรยานยนต  คอมพิวเตอรและทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

27.1 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

27.2 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

28. คาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ปรับปรุงทรัพยสินขององคการบริหารสวน 

จังหวัดกาฬสินธุ ประเภทอาคารและสถานที่  สํานักงาน  หอประชุม  บานพักพนักงาน  ลิฟท

หองปฏิบัติงาน หองน้ํา หองเก็บพัสดุหรือสิ่งกอสรางอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน     

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ รวม บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม   

หมึกเครื่องถายเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด  

และกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

60,000           

15,000,000     

660,000         

330,000         

2,160,000       

1,500,000       

600,000         

368,000         

1,448,000       
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1.1 คาวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

1.2 คาวัสดุสํานักงาน  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาหนังสือพิมพ  หนังสือกฏหมายและระเบียบตางๆ  ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาหนังสือพิมพ หนังสือกฏหมายและระเบียบตาง ๆ บอกรับวารสาร สิ่งตีพิมพอื่น ๆ     

ที่จําเปนตองมีการโฆษณาและเผยแพรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

3. คาจัดซื้อชุดการเรียนรูดวยตนเองหลักสูตร  กพ. ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อชุดการเรียนรูดวยตนเองหลักสูตร  กพ.  เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการเพื่อปฏิบัติราชการอยางถูกตอง  และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน  โดยคํานึงถึงความประหยัดมีประสิทธิภาพและเปนระบบทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม บาท

4. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  สายไฟฟา  ฟวส  ปลั๊กไฟฟา  สายอากาศ  

หลอดไฟ  โคมไฟ  สะพานไฟ  ฯลฯ  ที่จําเปนตองใชในกิจการสํานักปลัดและกองกิจการสภา  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

4.1 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

4.2 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  กองกิจการสภา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวม บาท

5. คาวัสดุงานบานงานครัว รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  ผาปูโตะ   

ไมกวาด  แปรง  น้ํายาทําความสะอาดและวัสดุอื่น ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

และกองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

145,000         

18,000           

20,000           

100,000         

230,000         

70,000           

145,000         

80,000           

80,000           

10,000           
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5.1 คาวัสดุงานบานงานครัว  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

5.2 คาวัสดุงานบานงานครัว  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทวัสดุกอสราง รวม บาท

6. คาวัสดุกอสราง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม เหล็ก ปูนซีเมนต อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู    

เชือก ทอคอนกรีต สีทินเนอร ทอ PVC และวัสดุอุปกรณประปา เพื่อใชในการซอมบํารุงอาคาร 

และสิ่งกอสรางอื่น ๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

7. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ น้ํากลั่น ใบปดน้ําฝน ยางรถยนต ฯลฯ 

ที่ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต  ประจําสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  

7.1 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

7.2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

8. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 

สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใชกับยานพาหนะ  รถยนต   

รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องมือตาง ๆ  ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

และกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

8.1 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

8.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

130,000         

460,000         

30,000           

400,000         

15,000           

50,000           

100,000         

460,000         

50,000           

100,000         

30,000           

60,000           
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ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม บาท

9. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือ

เปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พลาสเตอร น้ํายาลางแผล ถุงมือ กรรไกร ยาสามัญ   

ประจําบานและน้ํายาเคมีหรือเคมีภัณฑอื่นๆ  ที่จําเปนตองมีไวใชประจําตูยากลางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุการเกษตร รวม บาท

10. คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการบํารุง  ดูแลรักษาตนไมที่องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  เชน  สวนไดโนเสาร  สวนหยอมหนาสํานักงาน  สนามแขงเรืออําเภอกมลาไสย  

เปนตน โดยจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทสารเคมี ปุย พันธุพืช ใบมีดเครื่องตัดหญา มีด เชือก 

สปริงเกอร จอบ เสียม ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ สําหรับใชในกิจการขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ    

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวม บาท

11. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  

แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  ประเภทกระดาษโฟโต  ภาพถาย  กระดาษสติ๊กเกอร  โปสเตอร  

ผาไวนิล  วัสดุอุปกรณอื่น ๆ  เพื่อใชในงานเผยแพรและประชาสัมพันธ  ตลอดทั้งการปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

11.1 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

11.2 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

12. คาวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไปหรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง  

หมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง เมาส ซอฟแวร สายเคเบิลคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัญญาณ   

(HUB)  Printer Switching Box  เครื่องอานและบันทึกขอมูล  ฯลฯ  โปรแกรมคอมพิวเตอร

25,000           

40,000           

40,000           

5,000             

25,000           

10,000           

190,000         

190,000         

10,000           

20,000           
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หรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  บาท  สําหรับใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กิจการของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

12.1 คาวัสดุคอมพิวเตอร  สํานักปลัด  ตั้งไว บาท

12.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร  กองกิจการสภา  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม บาท

คาสาธารณูปโภค รวม บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย รวม บาท

1. คาบริการไปรษณีย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  ฝากสง

เอกสาร  พัสดุภัณฑ  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในกิจการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวม บาท

2. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาโทรคมนาคม ซึ่งใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต การเชื่อมตอระบบสัญญาณ 

เครือขาย  สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส  โทรภาพผานสัญญาณ  ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี  

และคาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของที่ใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาครุภัณฑ รวม บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน  จํานวน  12  ตัว  ราคาตัวละ  2,000  บาท      

รวมเปนเงิน  24,000  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  166  ขอ  14.9  
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2. คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 25,000 บาท   

รวมเปนเงิน 25,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  166  ขอ  14.8  

3. คาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน   

6,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  165  ขอ  14.7  

4. คาจัดซื้อโตะทํางานพนักงานพรอมเกาอี้ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงานพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท  

รวมเปนเงิน 80,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  160  ขอ  9.1  

5. คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  2  ชั้น  

จํานวน  3  หลัง  ราคาหลังละ  3,500  บาท  รวมเปนเงิน  10,500  บาท  เพื่อใชเก็บเอกสาร

ทางราชการและสิ่งตีพิมพตาง ๆ ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  9.4  
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6. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาดไมต่ํากวา 50,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 57,000 บาท รวมเปนเงิน 57,000 บาท   

พรอมติดตั้ง  เพื่อใชติดตั้งที่หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  9.6       

7. คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,350 บาท

รวมเปนเงิน 1,350 บาท เพื่อรับรองสมาชิกสภาและประชาชนที่มาติดตอราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ติดตั้งประจําหองระเบียงฝงทางหองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ 

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  10      

8. คาจัดซื้อโซฟาบุหนังเทียม ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโซฟาบุหนังเทียม จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 

20,000 บาท เพื่อรับรองสมาชิกสภาและประชาชนที่มาติดตอราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําหองระเบียงฝงทางหองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ 

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  10       

1,350             

20,000           
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ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม บาท

9. คาจัดซื้อเลนสกลองถายภาพ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเลนสกลองถายภาพ AF-D Dx ขนาด 10-24 มิลลิเมตร f/3.5-4.5G ED 

จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 31,900 บาท  รวมเปนเงิน 31,900 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  165  ขอ  14.4  

10. คาจัดซื้อกลองวีดีโอ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อกลองวีดีโอ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 95,000 บาท  

รวมเปนเงิน 95,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  165  ขอ  14.6  

11. คาจัดซื้อชุดมัลติมีเดีย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อชุดมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 300,000 บาท อุปกรณครบชุด

พรอมคาติดตั้ง เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  9.7  

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รวม บาท

12. คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ตั้งไว 11,000     บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น 

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.50 ลิตร 

จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  11,000  บาท  รวมเปนเงิน  11,000  บาท   

เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  165  ขอ  14.2  

426,900         

31,900           
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13. คาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟา  ขนาดความจุไมนอยกวา  22.5  ลิตร  จํานวน 2 ถัง  

ราคาถังละ  13,500  บาท  รวมเปนเงิน 27,000 บาท  เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

ในการฝกอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร/ประชาชน  ทั้งภาครัฐและเอกชนตามภารกิจของ

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559)  ป  2557  หนา  161  ขอ  9.9   

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม บาท

14. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 58,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ 9 เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจําสํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  165  ขอ  14.3 

15. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ 9 เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจํากองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  130  ขอ  82 

58,000           

29,000           

27,000           
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16. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง    

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท รวมเปนเงิน 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานขอ 11 เพื่อใชบันทึก

และสืบคนขอมูล  ประจําสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  9.8 

17. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาดไมนอยกวา  800 VA  จํานวน  2  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ  3,200  บาท  รวมเปนเงิน  6,400  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  ขอ  58  

เพื่อลดความเสี่ยง  ความเสียหายของขอมูล  ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานราชการ

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560  หนา  166  ขอ  14.11   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รวม บาท

1. คาปรับปรุงและตกแตงหองระเบียงฝงทางหองรับรอง ตั้งไว บาท

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาปรับปรุงและตกแตงหองระเบียงฝงทางหองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย

- ปูกระเบื้อง

- ทาสี

- ฯลฯ

เพื่อใหปรับทัศนียภาพใหมีความสวยงาม รายละเอียดตามประมาณการกองชาง  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได        

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  10 

22,650           

22,650           

21,000           

22,650           

6,400             
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ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม บาท

รายจายประจํา รวม บาท

งบบุคลากร รวม บาท

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว รวม บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน รวม บาท

1. คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผูที่มีคุณสมบัติใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนและงบประมาณ 

ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  13  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเลื่อนระดับ      จํานวน  13  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน    จํานวน  13  อัตรา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน รวม บาท

2. คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเงินเปนคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนงผูอํานวยการกอง 

สังกัดกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน    

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

5,941,380       

4,541,030       

4,204,650       

84,100           

67,200           

5,941,380       

252,280         

67,200           

14,742,280     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

14,633,380     

5,941,380       

4,541,030       

67,200           
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ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร รวม บาท

3. คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงผูอํานวยการกองและหัวหนาฝาย  

สังกัดกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน  

- ตําแหนงผูอํานวยการกอง    เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

- ตําแหนงหัวหนาฝายฯ    

จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  54,000  บาท 

- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  21,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางลูกจางประจํา รวม บาท

4. คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําตําแหนงตาง ๆ และเงินเพิ่มคาตอบแทนลูกจางประจํา

ปฎิบัติหนาที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน 

- คาจางลูกจางประจํา จํานวน  2  อัตรา   ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทน จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว 30,020     บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รวม บาท

5. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ  สําหรับพนักงานจางทั่วไป  

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ จํานวน 4 อัตรา  ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองแผน

และงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แยกเปน 

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน  4  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ          จํานวน  4  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ             

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    11,730  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  140,760  บาท    

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                   

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  258,960  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    11,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  138,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

142,200         

569,990         

530,300         

32,270           

569,990         

67,200           

500,280         

537,720         

530,300         

142,200         
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ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง รวม บาท

6. คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป  และพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนงตาง ๆ  จํานวน  4  อัตรา  ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  ลูกจางประจําและ

พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม บาท

1. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

ทางราชการ  เพื่อใหใชงานไดตามปกติ  เชน  คาเขาเลมเอกสารของราชการหรือสิ่งพิมพตาง ๆ    

คาบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางสื่อวิทยุ  

โทรทัศน/โทรคมนาคม/โรงมหรสพ  ฯลฯ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และงานที่ไดรับมอบหมาย

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม บาท

2. คาใชจายในการจัดการประชุม ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองคณะกรรมการในการจัดประชุมอบรม

ของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สงเสริม สนับสนุนดูแลการทํางานตามภารกิจกองแผนและงบประมาณ  

ในการจัดเก็บขอมูล เพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดเวทีประชาคม สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและจายเปนคารับรอง ประเภทอาหารวาง เครื่องดื่ม

และอาหารในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ที่ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่และงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  

ตั้งจายจากเงินรายได 

70,000           

340,000         

130,000         

340,000         

130,000         

70,000           

8,692,000       

90,660           

90,660           

8,692,000       

130,000         

8,180,000       
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3. คาใชจายในการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินการออกปฏิบัติราชการ  ติดตามประเมินผลงานโครงการ

ตามขอบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ/เพิ่มเติมและเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ  องคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และติดตามประเมินผลโครงการประเภทเงินอุดหนุนใหหนวยงาน

ราชการอื่น  เพื่อนํามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  สังกัดกองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

4. คาใชจายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งไว บาท

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุและการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564)ระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอ นําสูการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดการบูรณาการ

โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคการบริหารสวนจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป 

รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

5. คาใชจายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งไว บาท

การจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา การเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ เพื่อใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษา

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อกําหนดทิศทาง

ในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ชุมชน และจัดฝกอบรมบุคลากรของโรงเรียน บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

ใหเกิดความรูความเขาใจรวมกัน ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทํางบประมาณ 

การเงิน การบัญชีและการพัสดุใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหาร 

สวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

100,000         

500,000         

7,700,000       

500,000         
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6. คาใชจายโครงการใหความรูสูประชาคมอาเซียน ตั้งไว บาท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการใหความรูสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อใหกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูบริหารและบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ มีความรูในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น

รวมกันใหสอดคลองกับการเปนประชาคมอาเซียน ไดเพิ่มความรูและประสบการณ 

เกิดวิสัยทัศนสามารถวางแผนและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนรวมกันใหสามารถขยายตลาด

เขาสูอาเซียนได รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

7. คาใชจายเวทีประชุมประชาคมรวมระหวาง ตั้งไว บาท

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัดกาฬสินธุ 

และประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายเวทีประชุมประชาคมรวมระหวางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่น ระดับจังหวัดกาฬสินธุ และประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อระดมแนวความคิด 

ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ และรับทราบปญหา ความตองการ เพื่อนํามากําหนดทิศทาง

การดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมกันวิเคราะห

ปญหาความตองการของทองถิ่นรวมกัน รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

8. คาใชจายการจัดประชุมพิจารณาลําดับความสําคัญ ตั้งไว บาท

แผนพัฒนาสี่ปจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายการจัดประชุมพิจารณาลําดับความสําคัญแผนพัฒนาสี่ป จังหวัดกาฬสินธุ 

โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกและเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  

ใหความสอดคลองตามนโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนการดําเนินงานตามภารกิจ

ตามกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน

อยางยั่งยืน รายละเอียดตามโครงการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

500,000         

500,000         

600,000         



- 149 -

9. คาใชจายโครงการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน

สรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เพื่อใหผูนําทองที่และทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ

ไดมีการสานสัมพันธทองที่ทองถิ่นสรางความปรองดอง สรางความสามัคคี และการทํางานเปนทีม 

ในการระดมความคิด  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง  การปกครองในการแกไขปญหาความตองการขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาทองถิ่นทุกดาน

ในแตละหมูบาน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน รายละเอียดตามโครงการกองแผนและ 

งบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม บาท

10. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติเปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร  

เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต  รถจักรยานยนตและอุปกรณอื่นๆ  ที่นํามาใชใน

การปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม   

หมึกเครื่องถายเอกสาร แบบพิมพตาง ๆหรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน

ของกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม บาท

2. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  สายไฟฟา ฟวส ปลั๊กไฟฟา สายอากาศ 

และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได  

382,000         

160,000         

160,000         

2,000             

2,000             

70,000           

5,000,000       

70,000           
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

3. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน  เชน แบตเตอรี่ น้ํากลั่น ใบปดน้ําฝน ยางรถยนต

และสวนประกอบอื่น ๆ ที่ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนตประจํากองแผนและงบประมาณ   

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 

สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  น้ํามันหลอลื่นใชกับรถยนต 

รถจักรยานยนต เครื่องยนตตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวของ

และงานเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ของกองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

5. คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง      

หมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง เมาส ซอฟแวร สายเคเบิลคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัญญาณ  

(HUB) Printer Switching Box เครื่องอานและบันทึกขอมูล  ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร  

หรือซอฟแวร ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  บาท  สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับกิจการของกองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

20,000           

50,000           

20,000           

150,000         

150,000         

50,000           
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งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาครุภัณฑ รวม บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร  ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา  6  วินาที/แผน  

สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา  20  แผน  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  18,000  บาท  

รวมเปนเงิน  18,000  บาท  เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ   

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560  หนา  162  ขอ  11.5    

2. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

- ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท   

รวมเปนเงิน 28,000 บาท  

- คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 

ราคาติดตั้ง 3,000 บาท  

รวมเปนเงินจํานวน 31,000 บาท ใชติดตั้งหองทํางานผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  161  ขอ  11.1       

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม บาท

3. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ  9  เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจํากองแผนและงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  162  ขอ  11.4 

18,000           

108,900         

108,900         

31,000           

29,000           

108,900         

59,900           

49,000           
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4. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง    

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท รวมเปนเงิน 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานขอ 11 เพื่อใชบันทึก

และสืบคนขอมูล  ประจํากองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  162  ขอ  11.6 

5. คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  (18 หนา/นาท)ี        

จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท รวมเปนเงิน 9,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐานขอ 41 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  162  ขอ  11.3  

9,900             

21,000           
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ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม บาท

รายจายประจํา รวม บาท

งบบุคลากร รวม บาท

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว รวม บาท

เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน รวม บาท

1. คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผูที่มีคุณสมบัติใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน  และหนวยตรวจสอบภายใน   

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

1.1 คาเงินเดือนพนักงาน  กองคลัง รวม บาท

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 6,244,470   บาท

- เงินเลื่อนระดับ      จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 124,900     บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน      จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 374,680     บาท

1.2 คาเงินเดือนพนักงาน  กองพัสดุและทรัพยสิน รวม บาท

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 4,860,390   บาท

- เงินเลื่อนระดับ      จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 97,210       บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน      จํานวน  17  อัตรา ตั้งไว 291,630     บาท

1.3 คาเงินเดือนพนักงาน  หนวยตรวจสอบภายใน รวม บาท

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน    4  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินปรับปรุงเงินเดือน      จํานวน    4  อัตรา ตั้งไว 68,330       บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

13,200,290    

13,200,290    

6,744,050     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

5,249,230     

1,207,010     

1,138,680      

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

23,041,320    

22,854,920    

15,106,350    

15,106,350    

15,106,350    
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ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน รวม บาท

2. คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงาน  และเงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 

สําหรับผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกอง  สังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพยสิน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

2.1 คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน  กองคลัง  รวม บาท

- คาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว 67,200      บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

2.2 คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน  กองพัสดุและทรัพยสิน  รวม บาท

- คาเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงาน ตั้งไว 6,660        บาท

-  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   555   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  6,660  บาท 

- คาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว 67,200      บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร รวม บาท

3. คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย  

สังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

3.1 คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  กองคลัง  ตั้งไว บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

-  ตําแหนงหัวหนาฝาย เปนเงิน บาท

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  36,000  บาท 

3.2 คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

-  ตําแหนงหัวหนาฝาย เปนเงิน บาท

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  36,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  

206,400        

141,060        

141,060        

67,200         

73,860         

206,400        

103,200        

67,200         

103,200        

67,200         

67,200         

67,200         
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ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รวม บาท

4. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ  สําหรับพนักงานจางทั่วไป  

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน  

และหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

4.1 คาตอบแทนพนักงานจาง  กองคลัง  รวม บาท

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง        จํานวน  5  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ           จํานวน  5  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,790  บาท   จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน  129,480  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,890  บาท   จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน  130,680  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  10,790  บาท   จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน  258,960  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,500  บาท   จํานวน  16  เดือน   เปนเงิน  269,000  บาท

4.2 คาตอบแทนพนักงานจาง  กองพัสดุและทรัพยสิน  รวม บาท

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง        จํานวน  4  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 %   จํานวน  4  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  11,120  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  266,880  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  129,480  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,190  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  146,280  บาท     

4.3 คาตอบแทนพนักงานจาง  หนวยตรวจสอบภายใน  รวม 142,850    บาท

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง        จํานวน  1  อัตรา ตั้งไว 134,760    บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 %   จํานวน  1  อัตรา ตั้งไว 8,090        บาท

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  134,760  บาท     

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง รวม บาท

5. คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป  และพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนงตาง ๆ ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพยสินและหนวยตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

588,120        

1,341,460     

1,341,460     

623,410        

217,140        

217,140        

35,290         

575,200        

542,640        

32,560         
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5.1 คาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  กองคลัง  ตั้งไว บาท

5.2 คาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

5.3 คาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  หนวยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและพนักงานจาง

ที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสินและหนวยตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

1.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว บาท

กองคลัง

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว บาท

กองพัสดุและทรัพยสิน

1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว บาท

หนวยตรวจสอบภายใน

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทคาเชาบาน รวม บาท

2. คาเชาบาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ที่ไมมีบานพักและมีสิทธิในการเบิกจายคาเชาบานตามระเบียบฯ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รวม บาท

3. คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  เชน  คาธรรมเนียม  คาบํารุงการศึกษา  คาเลาเรียน 

หรือคาใชจายอื่นๆ  ของบุตรพนักงานและลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

108,000        

85,140         

24,000         

7,748,570     

143,000        

80,000         

60,000         

4,944,000     

2,543,000     

143,000        

3,000           

1,500,000     

1,500,000     

900,000        

900,000        
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คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม บาท

1. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน   

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ  เชน  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ  คาสิ่งพิมพตาง ๆ  

คาประชาสัมพันธและอื่น ๆ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพยสิน     

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม บาท

2. คารับรองและพิธีการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคารับรองและพิธีการในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   โดยจายเปนคาจาง      

ทําอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง

ในการรับรอง  รวมทั้งคาบริการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม

หรือมาทัศนศึกษาดูงานและคณะที่มาตรวจราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได      

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3. คาใชจายโครงการอบรม E-LAAS ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายจัดประชุมฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร  

E-LAAS  ซึ่งเชื่อมโยงดานการงบประมาณ  การพัสดุ  การเงิน  การคลัง  โดยใชระบบเชื่อมโยง

ระบบอัตโนมัติ   ทําใหการปฏิบัติงานดานการคลัง   การจัดทํางบประมาณ   การรับเงิน   

การวางฎีกา  เบิกจายเงิน  การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อ  จัดจาง  การลงรายการขอมูลบุคลากร  

ขอมูลผูเสียภาษี  เพื่อใหระบบลงบัญชีและรายงานทางการเงินสามารถตรวจสอบขอมูลเปนปจจุบัน  

รายละเอียดตามโครงการกองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ตั้งจายจากเงินรายได 

4. คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ เพื่อออกติดตามการควบคุมพัสดุ

ครุภัณฑและงานดานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อออกให

บริการรับชําระคาเชาซื้อที่ดินของรัฐ คาธรรมเนียมบํารุง/ อบจ. จากผูพักโรงแรมและ

1,265,000     

300,000        

300,000        

150,000        

150,000        

680,000        

500,000        

50,000         
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จากสถานการคาน้ํามันและการเดินทางไปราชการอื่นตามภารกิจองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

5. คาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายคาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560 เพื่อใหการจัดเก็บภาษีบํารุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด สําหรับน้ํามันที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต

เรียกเก็บและยาสูบ และใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมบํารุงจากผูพักในโรงแรมมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บทั่วไปถึงครบถวนถูกตอง เพื่อใหผูคา/ผูประกอบกิจการยื่นแบบแสดงรายการพรอม

ชําระภาษี/คาธรรมเนียมตรงตามเวลาที่กําหนด รายละเอียดตามโครงการกองพัสดุและทรัพยสิน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

6. คาใชจายโครงการตรวจติดตาม ตั้งไว 50,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการศึกษา

ในดานการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  และการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน  เพื่อตรวจสอบ

ปญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานและใหคําแนะนําแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  รายละเอียดตามโครงการหนวยตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม บาท

7. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติเปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร  

เครื่องปรับอากาศ   ยานพาหนะ   รถยนต   รถจักรยานยนตและอุปกรณอื่น ๆ  ที่นํามาใชใน

การปฏิบัติงานของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน  และหนวยตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

7.1 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  กองคลัง  ตั้งไว บาท

7.2 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  กองพัสดุและทรัพยสิน ตั้งไว บาท

7.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  หนวยตรวจสอบภายใน ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได   

135,000        

50,000         

80,000         

135,000        

80,000         

5,000           
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คาวัสดุ รวม บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง 

หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม   

หมึกเครื่องถายเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนตองใช  เพื่อการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสินและหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ   

1.1 คาวัสดุสํานักงาน  กองคลัง  ตั้งไว บาท

1.2 คาวัสดุสํานักงาน  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

1.3 คาวัสดุสํานักงาน  หนวยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาแบบพิมพ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาแบบพิมพ  จัดซื้อแบบใบฏีกา  บัญชีงบหนา  ใบเสร็จรับเงิน  ทะเบียนวัสดุ  

หรือแบบฟอรมอื่นๆ  ที่จําเปนตองใชในภารกิจของกองคลังและกองพัสดุและทรัพยสิน     

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

2.1 คาแบบพิมพ  กองคลัง  ตั้งไว บาท

2.2 คาแบบพิมพ  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม บาท

3. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟฟา ฟวส ปลั๊กไฟฟา สายอากาศ 

สะพานไฟ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในกิจการกองคลังและกองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

3.1 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  กองคลัง  ตั้งไว บาท

3.2 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  กองพัสดุและทรัพยสิน ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

410,000        

24,000         

30,000         

8,000           

1,136,000     

654,000        

624,000        

190,000        

20,000         

10,000         

8,000           

3,000           

5,000           
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

4. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 42,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง 

หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แบตเตอรี่  น้ํากลั่น  ใบปดน้ําฝน

ยางรถยนตและสวนประกอบอื่น ๆ  ที่ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนตประจํากองคลัง  

กองพัสดุและทรัพยสิน  และหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ       

4.1 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  กองคลัง  ตั้งไว บาท

4.2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

4.3 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  หนวยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน

ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  น้ํามันหลอลื่น

ใชกับรถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องยนตตาง ๆ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวของ

และงานเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ  ของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน

และหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

5.1 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  กองคลัง  ตั้งไว บาท

5.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  กองพัสดุและทรัพยสิน ตั้งไว บาท

5.3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  หนวยตรวจสอบภายใน ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

6. คาวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ  

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  

หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

กระดาษตอเนื่อง  หมึกเครื่องพิมพ  แผนกรองแสง  เมาส  ซอฟแวร  สายเคเบิลคอมพิวเตอร   

เครื่องกระจายสัญญาน (HUB) Printer Switching Box  เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ  

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  บาท  

สําหรับใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน  

และหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ        
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6.1 คาวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง  ตั้งไว บาท

6.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร  กองพัสดุและทรัพยสิน  ตั้งไว บาท

6.3 คาวัสดุคอมพิวเตอร  หนวยตรวจสอบภายใน ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม บาท

คาสาธารณูปโภค รวม บาท

ประเภทคาไฟฟา รวม บาท

1. คาไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากระแสไฟฟา  เชน  คาธรรมเนียม  คาบริการกระแสไฟฟาหรือคาใชจายอื่น ๆ  

ในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล รวม บาท

2. คาน้ําประปา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาน้ําประปา  เชน  คาธรรมเนียมคาบริการหรือคาใชจายอื่น ๆ ในราชการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาบริการโทรศัพท รวม บาท

3. คาบริการโทรศัพท ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพท  เชน  คาธรรมเนียม  คาบริการ  การรับสงโทรศัพท  โทรสาร  

หรือคาใชจายอื่น ๆ  ใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวม บาท

4. คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเนต ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเนตและใหหมายความรวมถึงคาใชจาย

เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 

- ระบบ LEASED LINE INTERNET อัตราคาบริการ 72,120 บาท/ป 

- ความเร็วอินเตอรเนตสูงสุด 10 Mbps

- คาใชจายในการติดตั้งระบบ 37,450 บาท (ชําระครั้งเดียว)
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เพื่อลดความเสี่ยง  ความเสียหายของขอมูล  ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานราชการ

เพื่อใหการปฏิบัติงานราชการเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ติดตั้งระบบประจํากองคลัง

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาครุภัณฑ รวม บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน  จํานวน  9  ตัว  ราคาตัวละ  2,000  บาท      

รวมเปนเงิน  18,000  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองคลัง 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   160  ขอ  7.4 

2. คาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  4,500  บาท      

รวมเปนเงิน  4,500  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองพัสดุและทรัพยสิน

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   158  ขอ  4.3 

3. คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  2  ชั้น  

จํานวน  4  หลัง  ราคาหลังละ  3,500  บาท  รวมเปนเงิน  14,000  บาท  เพื่อใชเก็บเอกสาร

ทางราชการและสิ่งตีพิมพตาง ๆ ของกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  160  ขอ  7.5  
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 4. คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว บาท

บานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  2  บาน  กระจกใส  4  ชั้น 

จํานวน  1  หลัง  ราคาหลังละ  6,500  บาท  รวมเปนเงิน  6,500  บาท 

เพื่อใชเก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพตาง ๆ ประจําหนวยตรวจสอบภายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  160  ขอ  8.3  

5. คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

รวมเปนเงิน  22,000  บาท  เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพยสิน  

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   158  ขอ  4.1

6. คาจัดซื้อโทรโขง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโทรโขง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 155 มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตัว  

ราคาตัวละ  2,500  บาท รวมเปนเงิน   2,500   บาท  เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   158  ขอ  4.5  

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 9,400        บาท

7. คาจัดซื้อตูเย็น ตั้งไว 9,400        บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 9,400 บาท

รวมเปนเงิน 9,400 บาท เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ประจํากองพัสดุและทรัพยสิน 

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560  หนา  158  ขอ  4.4     

22,000         

2,500           

6,500           



- 173 -

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม บาท

8. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ  9  เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจํากองคลัง

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  159  ขอ  7.1 

9. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ  9  เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจํากองพัสดุและทรัพยสิน

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  158  ขอ  4.2 

10. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ  9  เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจําหนวยตรวจสอบภายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  160  ขอ  8.1 

29,000         

29,000         

109,500        

29,000         
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11. คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  (18 หนา/นาท)ี        

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท รวมเปนเงิน 3,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐานขอ 41 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  159  ขอ  7.2  

12. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาดไมนอยกวา  800 VA  จํานวน  1  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ  3,200  บาท  รวมเปนเงิน  3,200  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  ขอ  58  

เพื่อลดความเสี่ยง  ความเสียหายของขอมูล  ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานราชการ

ของกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560  หนา  159  ขอ  7.3   

13. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาดไมนอยกวา  800 VA  จํานวน  5  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ  3,200  บาท  รวมเปนเงิน  16,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  ขอ  58  

เพื่อลดความเสี่ยง  ความเสียหายของขอมูล  ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานราชการ

ของกองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560  หนา  159  ขอ  4.6   

16,000         

3,200           

3,300           
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148,740,000                         บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม บาท

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. รวม บาท

1. คาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดกาฬสินธุ

เดือนละ  11,127,000  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 133,524,000 บาท  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการประชุมดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว บาท

ประจําหมูบาน (อสม.) 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการประชุมดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.)  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดกาฬสินธุ  

สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพในทองถิ่นและชุมชนการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ  

และผูพิการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการแกไขปญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงในการปฏิบัติงานใหแก อสม.  

ไดอยางคลองตัว รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

133,740,000  

133,524,000  

133,524,000  

133,524,000  

216,000        

216,000        

216,000        

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

133,740,000  

133,740,000  

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม บาท

งบดําเนินงาน รวม บาท

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อดูแลสงเสริม

สุขภาพ  ปงบประมาณ 2560  เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับงานสาธารณสุขดานตางๆ ใหกับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งใหกับเครือขาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการสื่อสารถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนทักษะ 

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อฝกทักษะใหเกิดความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร  

ถายทอดความรูสูประชาชนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได  ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน 

นําสูการมีสุขภาพดีของตนชุมชน  รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

แผนงานสาธารณสุข

15,000,000    

15,000,000    

15,000,000    

15,000,000    

15,000,000    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ดานบริการชุมชนและสังคม
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3,970,000                             บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม บาท

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายโครงการคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ตั้งไว บาท

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ  

เพื่อเด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีพัฒนาการจัดการอารมณ คุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาระเบียบ วินัย ปองกันไมใหเด็กละเยาวชนกระทําผิดซ้ํา

รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ     

ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการคายยุวมัคคุเทศกอาสาสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการคายยุวมัคคุเทศกอาสาสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ  ใหมีคุณลักษณะเปนเยาวชนตนแบบ

มีความพรอมรอบดาน  กลาคิด  กลาแสดงออก  มีภาวะผูนํา และมีสํานึกรักบานเกิด 

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ  ใหรูจักทรัพยากรแหลงทองเที่ยวของทองถิ่นตน 

มีความรูความสามารถและทักษะในการนําเสนอแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

และเพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

500,000        

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห

3,970,000      

3,970,000      

3,970,000      

3,970,000      

3,970,000      

500,000        
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป  2560

เพื่อใหความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ ทั้งทางรางกาย

และจิตใจ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ สงเสริมการรวมกลุมและสราง

ความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ สงเสริมและพัฒนาใหผูสูงอายุมีโอกาสแสดงและใชศักยภาพ

ของตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางเต็มที่ สงเสริมใหผูสูงอายุ

มีความรูทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

4. โครงการชุมชนรักษปา ปารักชุมชน ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการชุมชนรักษปา  ปารักชุมชน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ประจําป 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทผูนําเปนการยกระดับ เจตคติและการปฏิบัติของผูนํา

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

5. โครงการยาวชนรักษปาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2560
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการเยาวชนรักษปาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทของเยาวชนเปนการยกระดับ  

เจตคติและการปฏิบัติของเยาวชน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณและสรางจิตสํานึก

เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริม คุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

1,250,000      

1,250,000      

470,000        
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6,162,000                             บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานไฟฟาถนน รวม บาท

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม บาท

1. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.3141 บานหนองตอกแปน -

บานหนองเม็ก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 2+315 จํานวน 17 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  40

2. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.2004 แยกสามชัย - บานหนองแสง 

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 11+600 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  526  ขอ  54

3. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.5120 บานใหมชัยมงคล -

บานโคกกอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 -7+815 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  33

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

6,162,000      

5,238,000      

5,238,000      

5,238,000      

5,238,000      

433,000        

490,000        

487,000        
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4. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.3066 บานหนองยาง 

อําเภอคํามวง - บานโคกกอง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+830 - 7+150 

จํานวน 19 ชุด รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  21

5. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2115 บานนาจารย อําเภอเมือง - บานมวงนา 

อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 4+910 จํานวน 19 ชุด

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  526  ขอ  78

6. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2029 บานหนองแสง - บานนากุง อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 3+400 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  526  ขอ  60

7. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.3038 บานนาเรียง อําเภอรองคํา-บานนามล 

อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+100 - 6+200 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525 ขอ  9

8. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.3061 บานสี่แยกสมเด็จ -

บานยอดแกง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 11+910 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  18

484,000        

481,000        

481,000        

481,000        

493,000        
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9. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.2025 บานหนองบัว - บานหัวสนาม 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 9+280 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  256  ขอ  59

10. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจรสาย กส.5104 บานปาหวาย  -

บานหนองปะโอ อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 7+224 จํานวน 19 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  29

11. คาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กส.2088 บานหนองอิเฒา - บานหนองตอกแปน 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.0+000 - 4+720 จํานวน 17 ชุด 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน) 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  526  ขอ  76

490,000        

431,000        

487,000        
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งบเงินอุดหนุน รวม บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม บาท

1. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานคําเชียงวัน ตําบลโนนแหลมทอง - บานนามะเขือ 

หมู 12 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   479  ขอ  21   

2. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สายบานนามะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บานนาคูณ 

ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ  รายละเอียดตามแบบและประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   479  ขอ  19   

3. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานถ้ําปลา หมู 3 ตําบลสหัสขันธ – ตําบลนามะเขือ 

ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ  รายละเอียดตามแบบและประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   479  ขอ  20   

4. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานคําดอกซอน หมู 7 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ– 

ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามแบบและประมาณการการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   478  ขอ  15  

924,000        

50,000          

50,000          

924,000        

50,000          

50,000          
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5. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานคําน้ําแซบ วัดปาหนองมันปลา หมู 6 

ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ – บานโนนสวรรค ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   478  ขอ  16   

6. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานคําดอกซอน หมู 7 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ– 

บานโคกกลาง ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   478  ขอ  17   

7. เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงเรียน รายละเอียดตามแบบและประมาณการการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   132  ขอ  92   

50,000          

50,000          

624,000        



- 274 -

17,290,060                           บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง รวม บาท

รายจายประจํา รวม บาท

งบบุคลากร รวม บาท

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว รวม บาท

เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน รวม บาท

1. คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผูที่มีคุณสมบัติใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด  

แยกเปน

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  15  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเลื่อนระดับ   จํานวน  15  อัตรา ตั้งไว บาท

- ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  15  อัตรา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน รวม บาท

2. คาเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนงผูอํานวยการกอง  

สังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน 

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

4,546,290      

252,580        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

ดานบริการชุมชนและสังคม

84,200          

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

17,290,060    

15,775,060    

6,067,240      

6,067,240      

6,067,240      

4,546,290      

4,209,510      

67,200          

67,200          

67,200          
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ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร รวม บาท

3. คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกอง สังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน 

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

-  ตําแหนงหัวหนาฝาย เปนเงิน

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  36,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รวม บาท

4. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ  สําหรับพนักงานจางทั่วไป  

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ และพนักงานงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหนาที่

ในสังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน  9 อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 % จํานวน  9  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ดานสาธารณสุข               

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ    26,660  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  319,920  บาท     

-  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน                 

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   11,120  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  266,880  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                   

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   12,360  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  148,320  บาท     

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ            

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  258,960  บาท     

-  พนักงานดูแลสวน           
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    19,000  บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  162,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง รวม บาท

5. คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป  และพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนงตาง ๆ  จํานวน  9  อัตรา  ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

69,370          

125,100        

125,100        

67,200          

1,225,450      

1,156,080      

103,200        

103,200        

1,225,450      
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งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่

ในสังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม บาท

1. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินทางราชการ  

เพื่อใหใชงานไดตามปกติ  เชน  คาเขาเลมเอกสารของทางราชการหรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ  คาบํารุง

รักษาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางสื่อวิทยุ โทรทัศน/โทรคมนาคม

/โรงมหรสพ ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวน    

จังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 125,820    บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาแรงงานใหปฏิบัติงานตามภารกิจการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  บึงอราม  

หมูที่  20  ตําบลยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบดวย  กิจกรรมการรักษา

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย การตัดแตงแปลงไมพุมเตี้ย (ไมดอกไมประดับ) ไมสมุนไพร  

ไมยืนตน  การรักษาสภาพ (ค้ํายัน) ตนไม  การใหน้ําตนไม/สนามหญา/สวนหยอม  การดูแล

สวนหยอมใหมีความสวยงาม  และงานอื่นที่เกี่ยวของ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3. โครงการฝกอบรมพัฒนาความรู ตั้งไว บาท

ดานการสื่อสารภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2560 

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานการสื่อสารภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพ

จังหวัดกาฬสินธุ ป 2560 เพื่อการขายผลิตภัณฑสินคา OTOP สามารถสื่อสารเขาใจตรงกันระหวาง

ผูซื้อกับผูขาย รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

5,000           

5,000           

9,707,820      

9,707,820      

9,200,000      

9,360,820      

5,000           

500,000        

130,820        

5,000           
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4. โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร ตั้งไว บาท

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 

ใหมีคุณภาพมีมาตรฐาน สรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภค  โดย ระบบ QR CODE และ

เปนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรสูมาตรฐานสากล รายละเอียดตามโครงการ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ  

เพื่อพัฒนากลุมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุใหมีความรูความสามารถ เพื่อยกระดับกลุมอาชีพ

เกษตรกรใหมีมาตรฐานสากล และเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตร  โดยระบบออนไลน

ทางอินเตอรเน็ต  รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

6. โครงการสงเสริมอาชีพปลูกมะมวงมหาชนก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมอาชีพปลูกมะมวงมหาชนก เพื่อเปนการขยายผล

พันธุมะมวงมหาชนกใหครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อขยายตลาดมะมวงมหาชนก 

สงเสริมรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเปนความตองการของตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ  รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

7. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมูบาน ตั้งไว บาท

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายคาฝกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจําหมูบานในจังหวัดกาฬสินธุ

ใหมีความรูความเขาใจในดานการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

รายละเอียดโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได

200,000        

1,000,000      

1,500,000      

500,000        
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8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหเกิดศูนยขยายผล

ตามแนวพระราชดําริ ระดับพื้นที่ตําบลทั้ง 3 มิติ (พึ่งพาตนเอง , พึ่งพากันเอง , เครือขาย - ตลาด)  

ใหสมาชิกโครงการเปนบุคคลตนแบบที่สามารถวัดผลได ทั้งทางวิชาการและวิถีชีวิตและถายทอด

สงผลตอแรงบันดาลใจใหชุมชนและบุคคลอื่นได รายละเอียดตามโครงการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

9. โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกที่มีประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  รวมดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออกกอนการระบาด

ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยกําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ําในพื้นที่สาธารณะ 

เพื่อลดอัตราปวยของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ  รายละเอียดตามโครงการ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม บาท

10. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติเปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร  

เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต  รถจักรยานยนตและอุปกรณอื่นๆ  ที่นํามาใชใน

การปฏิบัติงานของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาวัสดุ รวม บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม   

หมึกเครื่องถายเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ  หรือวัสดุอื่น ๆ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

80,000          

5,000,000      

30,000          

342,000        

80,000          

500,000        

30,000          
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ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม บาท

2. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  สายไฟฟา ฟวส ปลั๊กไฟฟา สายอากาศ 

และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในภารกิจของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

3. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ น้ํากลั่น ใบปดน้ําฝน ยางรถยนต ฯลฯ 

ที่ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนตประจํากองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ    

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 

สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใชกับยานพาหนะ  รถยนต   

รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องมือตาง ๆ  ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

และงานเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม บาท

5. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อทรายและน้ํายาพนกําจัดยุงลายเพื่อกําจัดยุงลาย บริเวณองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อันเปนพาหะของโรคไขเลือดออก  ที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

5,000           

5,000           

60,000          

60,000          

7,000           

50,000          

50,000          

7,000           



- 280 -

ประเภทวัสดุการเกษตร รวม บาท

6. คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใชในการบํารุงรักษาตนไม  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  

เปนตน  โดยจัดซื้อวัสดุประเภทสารเคมี  สารอินทรียปองกันและกําจัดศัตรูพืช ปุย อาหารเสริมพืช  

พันธุพืช ใบมีดเครื่องตัดหญา มีด เชือก ไมกวาดทางมะพราวและอุปกรณที่ใชในการกวาดเก็บใบไม  

รถเข็น เศษวัสดุ  ทอ  ทางใหน้ําและวัสดุที่ใชตอเชื่อมทอ ฯลฯ  ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานของ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

7. คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง  

หมึกเครื่องพิมพ แผนกรองแสง เมาส ซอฟแวร สายเคเบิลคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัญญาน(HUB)    

Printer Switching Box เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร

ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000  บาท  สําหรับใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาครุภัณฑ รวม บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  2,000  บาท

รวมเปนเงิน  2,000  บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  157  ขอ  1.3    

2,000           

12,000          

40,000          

100,000        

40,000          

95,000          

95,000          

95,000          

100,000        
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2. คาจัดซื้อชุดรับแขก ตั้งไว 10,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อชุดรับแขก  ชนิดบุนวม  จํานวน  1  ชุด  ราคาชุดละ  10,000  บาท 

รวมเปนเงิน  10,000  บาท  เพื่อใชตอนรับแขกผูมาติดตอราชการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ   

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  158  ขอ  1.10    

ประเภทครุภัณฑเกษตร รวม บาท

3. คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท 

รวมเปนเงิน 44,000 บาท เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ใชมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสงไมนอยกวา 

2 นิ้ว (50มิลลิเมตร) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต พรอมอุปกรณประกอบ

ของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได เพื่อใชสูบน้ําประจํา

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  

บึงอราม  ซึ่งอยูในความดูแลของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  52  ขอ  5    

4. คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท 

รวมเปนเงิน 10,000 บาท เปนเครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ โดยมีขนาดทอน้ําเขา - ออกไมนอยกวา 

25  มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ปริมาณการสูบน้ําอยางตอเนื่องไดไมนอยกวา 45 ลิตร/นาที สงน้ําไดสูง

ไมนอยกวา 15 เมตร  พรอมอุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ํา ครบชุดพรอมใชงาน รายการทอ

ทางดูด/ทางสง และอุปกรณประกอบเปนรายการตอเครื่อง  เพื่อใชสูบน้ําประจําสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บึงอราม   

ซึ่งอยูในความดูแลของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ   

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  52  ขอ  5    

10,000          

54,000          

44,000          
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ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม บาท

5. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเปนเงิน 29,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐานขอ  9  เพื่อใชบันทึกและสืบคนขอมูล ประจํากองสงเสริมคุณภาพชีวิต

จัดหาตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  157  ขอ  1.4   

งบเงินอุดหนุน รวม บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รวม บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายเกี่ยวกับโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัว  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกิจกรรม  ลดรายจาย  เพิ่มรายได

ของครัวเรือน  มีการดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและหมูบาน/ชุมชน  

มีผูนําชุมชน  กลุม/องคกรดีเดน  ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยสายใยรัก

แหงครอบครัว  รายละเอียดตามโครงการสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  71  ขอ  7    

2. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล  ตามจุดหนวยใหบริการ

ประชาชนผูที่เดินทางไป - กลับ  ในชวงเทศกาลตางๆ  เชน  เทศกาลปใหมและสงกรานต  ฯลฯ    

ในการจัดซื้อน้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  ประเภทชา  กาแฟ  ผาเย็นและอื่นๆ  ที่จําเปน  เพื่อลดอุบัติเหตุ  

ในชวงเทศกาล  รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาฬสินธุ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได      

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  56  ขอ  8    

1,420,000      

1,220,000      

29,000          

29,000          

700,000        

20,000          
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3. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดงานวิจิตรแพรวาเปนการสงเสริมการประชาสัมพันธผาไหม

แพรวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ดานการตลาดใหกับกลุมอาชีพอยางตอเนื่อง สงเสริมการขายสินคา 

OTOP ของจังหวัดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครอง

จังหวัดกาฬสินธุ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได      

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  55  ขอ  4    

4. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการอบรมสมัชชาและผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับหมูบาน โดยใหพลังมวลชน เขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ  รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  49  ขอ  3    

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม บาท

5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการพลังสตรีไทย  สรางบุญ  สนองคุณชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

แดพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระทรงเจริญ พระชนมายุครบ 85 

พรรษา เพื่อใหสตรีมีความรูความเขาใจในบทบาทสตรีกับความเสมอภาคระหวางชาย - หญิง 

และสวัสดิการสังคม  รายละเอียดตามโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดกาฬสินธุ  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  39  ขอ  12    

6. เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการสรางสรรคพลังสตรี  พลังพัฒนาชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รายละเอียดตามโครงการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  39  ขอ  11  

200,000        

100,000        

100,000        

300,000        

200,000        
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4,800,000                             บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานกีฬาและนันทนาการ รวม บาท

งบเงินอุดหนุน รวม บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รวม บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและการกีฬา ตั้งไว บาท

จังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนและผูดอยโอกาสทุกกลุมทุกเพศและทุกพื้นที่ 

ใชกีฬาฟุตบอลเปนสื่อในการเสริมสรางสมรรถภาพใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รูจักใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน ปองกันและแกปญหายาเสพติด  แกไขพฤติกรรมของเด็กวัยรุนตลอดทั้งสรางเสริม

ความมีระเบียบวินัย และมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะและเปนทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการสงเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีโอกาสเลนกีฬาฟุตบอลอยางเทาเทียมกัน 

ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถถึงขีดสูงสุดเขาสูการเปนนักกีฬาฟุตบอล กึ่งอาชีพและอาชีพตอไป

รายละเอียดตามโครงการสํานักงานการทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา   30  ขอ  6  

1,900,000      

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ดานบริการชุมชนและสังคม

1,900,000      

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1,900,000      

1,900,000      
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175,097,540                    บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม บาท

รายจายประจํา รวม บาท

งบบุคลากร รวม บาท

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว รวม บาท

เงินเดือน/คาจาง (ฝายประจํา) รวม บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน รวม บาท

1. คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผูที่มีคุณสมบัติใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดกองชาง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

- เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  36  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเลื่อนระดับ   จํานวน  36  อัตรา ตั้งไว บาท

- ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  36  อัตรา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน รวม บาท

2. คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ  เงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

สําหรับผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกอง  สังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

แยกเปน

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน บาท

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท 

- ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  121,000  บาท

67,200                  

12,226,800            

244,540                

733,610                

25,513,860            

25,513,860            

25,513,860            

13,204,950            

155,400                

155,400                

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

45,673,540            

13,204,950            

37,627,540            

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ดานการเศรษฐกิจ
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-  ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  167,200  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได 

ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร รวม บาท

3. คาเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินประจําตําแหนงผูบริหาร

ตําแหนงผูอํานวยการกอง  และหัวหนาฝายสังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

แยกเปน

-  ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนเงิน 67,200  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  167,200  บาท

-  ตําแหนงหัวหนาฝาย เปนเงิน 67,201  
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  172,000  บาท

-  ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  167,200  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทคาจางลูกจางประจํา รวม บาท

4. คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําตําแหนงตาง ๆ และเงินเพิ่มคาตอบแทนลูกจางประจํา 

ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

- คาจางลูกจางประจํา      จํานวน  13  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทน   จํานวน  13 อัตรา ตั้งไว บาท

ตั้งจายจากเงินรายได   

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รวม บาท

5. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 % สําหรับพนักงานจาง 

ทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ปฎิบัติหนาที่ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  แยกเปน

- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน  61  อัตรา ตั้งไว บาท

- เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 12 % จํานวน  61  อัตรา ตั้งไว บาท

-  ผูชวยนายชางเขียนแบบ                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  14,260  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  171,120 บาท    

-  ผูชวยนายชางเขียนแบบ                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  15,920  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  191,040 บาท    

252,570                

206,400                

206,400                

6,440,880             

4,209,360             

6,827,340             

6,827,340             

4,461,930             

4,461,930             

386,460                
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-  ผูชวยนายชางเขียนแบบ                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  156,000 บาท    

-  ผูชวยนายชางเขียนแบบ                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  12,190  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  146,280 บาท    

-  ผูชวยนายชางเครื่องกล                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  16,520  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  198,240 บาท    

-  ผูชวยนายชางเครื่องกล                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  16,680  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  200,160 บาท    

-  ผูชวยนายชางเครื่องกล                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  129,480 บาท    

-  ผูชวยนายชางเครื่องกล                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  19,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  119,640 บาท

-  ผูชวยนายชางสํารวจ                 

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  156,000 บาท    

-  ผูชวยพนักงานธุรการ               

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  13,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  156,000 บาท    

-  ผูชวยพนักงานธุรการ                

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  10,790  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  129,480 บาท    

-  ผูชวยพนักงานธุรการ                

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  10,890  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  130,680 บาท    

-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผูมีทักษะ)     

จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,730 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน  140,760 บาท     

-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผูมีทักษะ)     

จํานวน  6  อัตรา  เดือนละ  11,620 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน  836,640 บาท     

-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผูมีทักษะ)     

จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  11,510 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน  414,360 บาท     

-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก    

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  15,000 บาท    จํานวน  16  เดือน เปนเงิน  180,000 บาท

-  ผูชวยพนักงานธุรการ                

จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ  11,500  บาท  จํานวน  16  เดือน  เปนเงิน  169,000 บาท

-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา      

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน 1,216,000 บาท

-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา      

จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  16  เดือน เปนเงิน 1,108,000 บาท

-  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)     

จํานวน  10  อัตรา  เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน 1,080,000 บาท
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-  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเปาลางบอ)     
จํานวน 16  อัตรา เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  12  เดือน เปนเงิน 1,648,000 บาท

-  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเปาลางบอ)     
จํานวน 18  อัตรา เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  16  เดือน เปนเงิน 1,432,000 บาท

-  คนงาน  (ประจํารถสํารวจ)     

จํานวน  8  อัตรา  เดือนละ  19,000 บาท    จํานวน  16  เดือน เปนเงิน 1,432,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได    

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง รวม บาท

6. คาเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง 

ตาง ๆ  จํานวน  61  อัตรา  ปฎิบัติหนาที่ในสังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    

ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ รวม บาท

คาตอบแทน รวม บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  ลูกจางประจําและ

พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาใชสอย รวม บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม บาท

1. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาบริการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

ใหทําการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซอมเครื่องจักรกลใหมและปฏิบัติตามภารกิจหรือ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง  องคการบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ   

ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย  ประกอบดวย รักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซอม

เครื่องจักรกลใหม องคการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนเงิน 396,000 บาท

40,000                  

657,840                

657,840                

12,113,680            

12,113,680            

40,000                  

40,000                  

5,725,100             

1,025,100             

1,025,100             



- 307 -

ภารกิจการสํารวจออกแบบ  ประกอบดวย  กิจกรรมการวัดระยะ  ถางปาเพื่อใชในการวางแนว

ของกลอง  ทําจุดของระยะตางๆ  และชวยเหลือในการหาระดับดวยกลองสํารวจตลอดจนขนยาย

ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการสํารวจออกแบบโครงการกอสรางตางๆและงานอื่น

ที่เกี่ยวของ เปนเงิน 335,520 บาท 

ภารกิจการขุดเจาะ/เปาลางบอน้ําบาดาล  ประกอบดวย  กิจกรรมการขุดเจาะบอน้ําบาดาล

การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยการเปาลางและงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนเงิน 293,580 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม บาท

2. คาฝกอบรมและรับรอง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ  

การดําเนินการเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ ผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ  

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  การจัดทําผังเมืองอื่นที่เกี่ยวของ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3. โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายใหแกนักเรียน ตั้งไว บาท

12 โรงเรียน

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย  ขยะอิเล็คโทรนิกสและ

ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมาใชเปนปุย ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 12 โรงเรียน 

เพื่อเปนการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็คโทรนิกส โดยใหความรูแกประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา รูถึงการคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็คโทรนิกส ออกจากขยะทั่วไป เพื่อที่จะนํา

ขยะอันตราย ขยะอิเล็คโทรนิกสไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและตามมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ ใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจและจัดทําระบบกําจัด

สิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมาใชเปนปุยตอไป รายละเอียดตามโครงการกองชาง องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได    

2,200,000             

100,000                

3,000,000             

100,000                
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4. คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก  ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  

คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นที่จําเปน  ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  การสํารวจออกแบบ  

การตรวจสอบและควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผนงาน  โครงการ

กอสรางซอมบํารุง  บูรณะทางบกทางน้ําและแหลงน้ํา (การซอมบํารุงปกติผิวทางลาดยาง , 

การเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรัง , การพัฒนาทองถิ่นอื่น ๆ  โดยเครื่องจักรกล)และแผนงาน

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเครื่องจักรกล  แผนงานสูบน้ํานอกเขตชลประทาน 

แผนงานพัฒนาแหลงน้ําใตดิน(สูบน้ํา/แจกจายน้ํา/ขุดเจาะและเปาลางบอน้ําบาดาล  ฯลฯ)  

การติดตามการใชและซอมบํารุงเครื่องจักรกล  เครื่องสูบน้ําที่ปฏิบัติงานภาคสนาม  การจัดทํา  

ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุหรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมายของพนักงาน  ลูกจางและพนักงานจาง  

สังกัดกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได    

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม บาท

5. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ  เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  เปนการจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  โดยมีลักษณะเปนการจาง

ผูรับจางดําเนินการหรือเปนการจางเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกใหดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาครุภัณฑและสิ่งกอสราง เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะ

เปาลาง บอบาดาล เครื่องมือเครื่องใชที่ใชปฏิบัติงาน  ครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  

เครื่องพิมพ เปนตน ที่ใชในราชการของกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาวัสดุ รวม บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม   

หมึกเครื่องถายเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองชาง   

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

230,000                

800,000                

1,600,000             

1,600,000             

6,348,580             

230,000                
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ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม บาท

2. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน  สายไฟฟา  ฟวส  ปลั๊กไฟฟา  สายอากาศ   ฯลฯ  

ที่จําเปนตองใชในกิจการกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได     

ประเภทวัสดุกอสราง   รวม บาท

3. คาหินยอย ตั้งไว บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อหินยอย  ขนาดตาง ๆ แยกเปน

- หินคลุก      จํานวน 400 ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 639 บาท เงิน 255,600 บาท  

- หิน 3/8 นิ้ว จํานวน 370 ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 654 บาท เงิน 241,980 บาท

เพื่อใชในการซอมบํารุงปกติ  ผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการปะซอมหลุมคลายกลุมชาวบาน)  

รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

4. คายางแอสฟสท ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อยางแอสฟสท

- ยาง  CMS - 2h  จํานวน  230  ถัง  ถังละ  6,300  บาท  เปนเงิน  1,449,000  บาท

เพื่อใชในการซอมบํารุงปกติ  ผิวทางจราจรถนนลาดยาง  (โครงการปะซอมหลุมคลายกลุมชาวบาน)  

รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

5. คาวัสดุกอสรางเพื่อซอมบํารุงและสํารวจ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม เหล็ก ปูนซีเมนต อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู  

เชือก  ทอคอนกรีต  สี  ทินเนอร  ฯลฯ  เพื่อใชในการซอมบํารุงอาคาร  ทาง  สะพานและวัสดุ  

เพื่อใชในการสํารวจออกแบบโครงการกอสรางตาง ๆ  และซอมบํารุงสิ่งกอสรางของกองชาง  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได    

497,580                

2,281,580             

2,000                   

1,449,000             

2,000                   

45,000                  
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6. คาวัสดุบอน้ําบาดาล   ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  เกี่ยวกับการขุดเจาะบอน้ําบาดาล  ซึ่งเปนรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 

สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  หินกรวดคัด  ทอกันทราย  

ทอกรุบอ  ทอกรอง  กาวเชื่อมตอ  ทอพีวีซี  ขอตอ  ของอ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวของกับงานเจาะบอ

น้ําบาดาลของกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

7. คาวัสดุขุดเจาะบอน้ําบาดาล   ตั้งไว บาท

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 นิ้ว 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะหินแข็ง  แบบกระดุม  

ชนิด  BUTTON  BIT ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 นิ้ว จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 40,000 บาท       

รวมเปนเงิน  80,000  บาท  เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจของกองชาง  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

8. คาวัสดุขุดเจาะบอน้ําบาดาล   ตั้งไว บาท

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 นิ้ว 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะหินแข็ง  แบบกระดุม 

ชนิด BUTTON BIT ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 นิ้ว จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 45,000 บาท      

รวมเปนเงิน  90,000  บาท  เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจของกองชาง  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได   

9. คาวัสดุขุดเจาะบอน้ําบาดาล  ตั้งไว บาท

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว 

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อหัวเจาะบอน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะ  แบบใบพัด  ชนิด DRAG BIT 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จํานวน 1 หัว ราคาหัวละ 40,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท   

เพื่อใชปฏิบัติงานตามภารกิจของกองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

80,000                  

40,000                  

80,000                  

90,000                  
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม บาท

10. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรวมถึงสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหสามารถใชงานตามปกติ (คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง) ประกอบดวย การซอมบํารุงรักษา

รถยนต เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะ/เปาลางบอน้ําบาดาล เครื่องมือเครื่องใช

ในการซอมบํารุง ฯลฯ ของกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม บาท

11. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว บาท

สําหรับใชกับยานพาหนะและเครื่องยนตอื่น ๆ

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงใชกับยานพาหนะและเครื่องยนตอื่น ๆ   เชน  น้ํามัน

ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร  จาระบีที่ใชกับยานพาหนะและเครื่องยนตอื่น ๆ  

ที่ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของกองชาง  เชน  งานสํารวจออกแบบ    

งานควบคุมการกอสราง  งานตรวจสอบ  งานกอสราง  และซอมบํารุง  โครงการกอสรางตาง ๆ  

งานติดตามการใชและซอมบํารุงเครื่องจักรกล  งานบําบัดและฟนฟูสิ่งแวดลอม  งานจัดทําผังเมือง

รวมจังหวัดและงานสาธารณูปโภคและสาธารณภัย  

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

12. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว บาท

สําหรับการซอมบํารุงถนนและปรับปรุงแหลงน้ํา

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับการซอมบํารุงถนนและปรับปรุงแหลงน้ํา  เชน  

น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร  น้ํามันไฮดรอลิค  จาระบีที่ใชกับยานพาหนะ  

เครื่องจักรกลและเครื่องยนตอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการกอสรางซอมบํารุง  

บูรณะทางบกทางน้ําและแหลงน้ํา ทางระบายน้ําและพื้นที่ตาง ๆ โดยเครื่องจักรกล  ประกอบดวย  

แผนการซอมบํารุงปกติผิวทางจราจรลาดยาง (โครงการปะซอมหลุมคลายกลุมชาวบาน) และ

แผนการซอมบํารุงปกติถนนลูกรังถายโอนปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังและงานฉุกเฉินจําเปนเรงดวน 

และงานที่ไดรับการรองขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด  สวนราชการ  และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น  ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจแผนการอื่น ๆ  ตามนโยบายของ

จังหวัดกาฬสินธุและองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได  

450,000                

800,000                

800,000                

825,000                

2,855,000             
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13. คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ตั้งไว บาท

สําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสูบน้ํา

นอกเขตชลประทาน การพัฒนาแหลงน้ําใตดิน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  

น้ํามันเกียร น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันหลอลื่น คอมเพรสเซอร น้ํามันหลอลื่นและทําความสะอาดหัวเจาะ 

จาระบีที่ใชกับยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะเปา/ลางบอน้ําบาดาลและ

เครื่องยนตอื่นๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(ภัยแลง อุทกภัย ภัยจากพายุหมุนเขตรอน ภัยจากการคมนาคมและขนสง ฯลฯ) ประกอบดวย  

แผนการสูบน้ํา นอกเขตชลประทาน ชวยเหลือเกษตรกรทํานาป/นาปรัง  แผนการขุดเจาะ/

เปาลางบอน้ําบาดาล  แผนการสงน้ําสะอาด  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

จากภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค งานฉุกเฉินจําเปนเรงดวนและงานที่ไดรับการรอง

ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตลอดจนงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนี้

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม บาท

14. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว

ยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน พลาสเตอร ผาพันแผล เวชภัณฑ  

ยาสามัญประจําบาน ฯลฯ สําหรับเจาหนาที่กองชางที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เชน การสํารวจ

ตรวจสอบงานกอสราง การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  โดยเครื่องจักรกลของกองชาง  

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รวม บาท

15. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง  

หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม ประเภทรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ฟลมถายรูป    

ถานไฟแว็บ พูกันและสี กระดาษแผนปาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ที่ใชในการรายงานผล

การปฏิบัติงาน  การประชาสัมพันธ  การจัดบอรดแสดงผลงานของกองชาง  องคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  

ตั้งจายจากเงินรายได

10,000                  

40,000                  

1,580,000             

10,000                  

40,000                  
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม บาท

16. คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ กระดาษตอเนื่อง ตลับผงหมึก

เครื่องพิมพ แผนกรองแสง เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) 

Printer Switching Box  เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร

ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองชาง    

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตั้งจายจากเงินรายได     

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาครุภัณฑ รวม บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม บาท

1. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท รวมเปนเงิน 

44,000 บาท พรอมติดตั้ง เพื่อใชในติดตั้งที่หองสํานักงานโรงซอมเครื่องจักรกลใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  169  ขอ  15.16     

ประเภทครุภัณฑกอสราง รวม บาท

2. คาจัดซื้อกานเจาะบอน้ําบาดาล ตั้งไว บาท

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 นิ้ว

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อกานเจาะบอบาดาล  จํานวน  8  กาน  ราคากานละ  12,000  บาท 

รวมเปนเงิน  96,000  บาท  ซึ่งใชงานเจาะแบบ ROTATY และ DOWN THE HOLE HAMMER 

เปนกานเจาะแบบ FLUSH JOINT ขนาดของกานเจาะเปนขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 นิ้ว

ขนาดยาว 10 ฟุต ขนาดเกลียวของกานเจาะเปนแบบเกลียวขอตอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.3 นิ้ว

API REG ลักษณะเปนกานเจาะแบบ SEAMLISS STEEL PIPE มีเสนผาศูนยกลางภายนอก

เทากันตลอดและมีผิวเรียบตลอดทั้งกาน ยกเวนบริเวณที่ใชประแจจับ มีรอง 4 รอง 

สําหรับชั้นประแจ ทั้งดาน PIN และ BOX มีฝาครอบกันเกลียวทั้งดานหัวและทาย 

44,000                  

7,820,000             

96,000                  

8,046,000             

44,000                  

130,000                

8,046,000             

8,046,000             

130,000                
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เพื่อใชในการเจาะบอบาดาล แกไขปญหาความเดือดรอน ดานอุปโภคบริโภคใหแกประชาชน

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  168  ขอ  15.15  

3. คาจัดซื้อชุดกระแทกเจาะหิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อชุดกระแทกเจาะหิน  (DOWN THE HOLE HAMMER)  จํานวน  2  ชุด  

ใชกับความดันไดตั้งแต 100 ปอนด ตอตารางนิ้ว  (PSI) ที่ปริมาตรอากาศอัด 170 CFM ใชกับ

หัวเจาะแบบ BUTTOM BIT  ตั้งแต 4.5 นิ้ว ถึง 6.5 นิ้ว ในชุดกระแทกมีชุดวาลวกันน้ําไหลกลับ 

เกลียว BACK HEAD เปนเกลียวขนาด 2.3 นิ้ว (API PNV) จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 112,000 บาท  

เงิน  224,000  บาท  พรอมหัวเจาะแบบกระดุมชนิด TUNGSTEN CARBILL BULTON BITS 

หัวเจาะผลิตจาก NICKEL CHROME ALLOY STEELS และซุปแข็ง/เคลือบแข็ง เปนผลิตภัณฑ

จากผูผลิตเดียวกันกับชุดกระแทกเจาะหิน เพื่อใชกับชุดขุดเจาะบอบาดาล ที่ใหบริการขุดเจาะ

แกประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  168  ขอ  15.11  

4. คาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เปนรถเกลี่ยดินมอเตอรเกรดเดอร จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 

7,500,000 บาท รวมเปนเงิน 7,500,000 บาท ขนาดไมนอยกวา 185 แรงมา หักเลี้ยวกลางลําตัว 

บังคับเลี้ยว FULL HYDRAULIC POWER STEERING ความยาวชุดใบมีดไมนอยกวา 4 เมตร 

พรอมอุปกรณมาตรฐานครบชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในการซอมบํารุง (ปกต)ิ เสนทางขนสง

สินคาดานการเกษตร (ถนนลูกรังทั้งที่อยูในเขต องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลและคาบเกี่ยว

องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล ตลอดจนถนนลูกรังที่ไดรับความเดือดรอน)

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  167  ขอ  15.4  

ประเภทครุภัณฑโรงงาน รวม บาท

5. คาจัดซื้อเครื่องมือซอมบํารุงเครื่องจักรกล ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องมือซอมบํารุงเครื่องจักรกล จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท 

รวมเปนเงิน  50,000  บาท  ประกอบดวย 

- ประแจวัดแรงบิด 1 อัน

- บล็อคลมพรอมอุปกรณ 1 ชุด 

- รอกโซ 1 ชุด

50,000                  

224,000                

7,500,000             

50,000                  
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- เครื่องมือพิเศษถอดลูกปน 1 ชุด

- คีมขนาดตางๆ 1 ชุด

- ฯลฯ

เพื่อใชในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  169  ขอ  15.17  

ประเภทครุภัณฑสํารวจ รวม บาท

6. คาจัดซื้อกลองระดับ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา พรอมอุปกรณตางๆ 

จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท รวมเปนเงิน 102,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สํารวจระยะทางสะพาน แหลงน้ํา อาคาร และอื่นๆ

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  166  ขอ  15.2

7. คาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียมแบบซัก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียมแบบซัก ขนาดยาว 4 เมตร จํานวน 10 อัน ราคาอันละ

3,000 บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานสํารวจระยะของงานทางสะพาน  

แหลงน้ํา อาคารและอื่นๆ

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  166  ขอ  15.3 

30,000                  

132,000                

102,000                
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งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม บาท

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม บาท

1. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบะเอียด หมู 9 ตําบลนาบอน     

เชื่อมบานโคก หมู 6 ตําบลเนินยาง  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  325  ขอ  586 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกส.3058  บานคําอุดม - บานทานาจาน  

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  ชวง กม. 6+426-6+685 ขนาดผิวจราจร

กวาง 8.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร ระยะทาง 259 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 2,072 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  16  

499,000                

1,109,000             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

129,424,000          

129,424,000          

129,424,000          

129,424,000          

129,424,000          

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ดานการเศรษฐกิจ
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3. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสะอาด หมู 2 ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอฆองชัย - บานโนนสูง ตําบลหนองแปน  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร ระยะทาง 

180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  378  ขอ  793  

4. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองคํา 6 - ถนนรองคํา - บานฟากปาว 

เชื่อมเขตองคการบริหารสวนตําบลสามัคคี  อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 359 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,795 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  391  ขอ  844  

5. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดออ หมู 4 ตําบลลําพาน-บานทาไคร 

หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง   

5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร  ระยะทาง 180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  184  ขอ  35 

6. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองหวาย หมู 4 ตําบลลําชี - 

คลองชลประทานบานหัวโนนเปลือย ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร ระยะทาง  

221 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 884 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  377  ขอ  791  

998,000                

499,000                

499,000                

499,000                
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7. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 เชื่อมบานทุงมน 

หมู 8 เชื่อมบานบะเอียด หมู 9 ตําบลนาบอน เชื่อมบานหนองมวง หมู 9 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง  

จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 539 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,695 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  324  ขอ  581  

8. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกน้ําเกลี้ยง หมู 10 ตําบลโพนทอง - 

บานหนาด ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง  

5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร  ระยะทาง 397 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 1,985 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  175  ขอ  1  

9. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแสงนอย หมู 4 ตําบลผาเสวย -  

บานหนองปาออย หมู 1 ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 301 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,806 ตารางเมตร พรอมวางทอคสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  297  ขอ  474  

10. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานมหาไชยคุมใหม หมู 9 ตําบลมหาไชย - 

บานกอก ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร ระยะทาง 361 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 1,805 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  308  ขอ  516

1,000,000             

1,497,000             

1,097,000             

1,000,000             
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11. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกอนามัย บานมวงกลาง หมู 1 

ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน - เชื่อมถนนบานเชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  371  ขอ  765  

12. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บานโนนสมควร ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 

บานนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร  ระยะทาง 303 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,424 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  364  ขอ  737  

13. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานอรามมงคล หมู 9 ตําบลยางตลาด  

เชื่อมบานดอนกลอย หมู 6 ตําบลหนองอีเฒา อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม.0+530-0+709  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  193  ขอ  69  

14. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงนอย หมู 4 ตําบลหนองอิเฒา 

เชื่อมบานโคกสาย ตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 220 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  199  ขอ  91 

497,000                

498,000                

499,000                

1,299,000             
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15. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองอิเฒา หมู 9 ตําบลหนองอิเฒา - 

กิโลเมตรที่ 5 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+586-0+765  

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 

เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  215  ขอ  153 

16. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนมวง ตําบลหัวนาคํา 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ - บานผํา หมู 1,14 ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 220 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 880 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  211  ขอ  139  

17. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บานดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ -

บานหนองหัวชาง หมู 6 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 

0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  

ระยะทาง 457 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,742 ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  212 ขอ  141  

18. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโพนสวาง หมู 11 ตําบลโนนสูง - 

บานสรางหิน หมู 5 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 223 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 

892 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  209 ขอ  131  

498,000                

1,499,000             

499,000                

497,000                
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19. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยางคํา หมู 7 ตําบลอิตื้อ - 

บานโพนสิม หมู 7,14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  213 ขอ  146  

20. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโพนสวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ - บานโนนสวรรค ตําบลภูปอ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 

เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.40 เมตร  ระยะทาง 161 

เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 805 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  320 ขอ  566  

21. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนามะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ - 

บานคําเชียงวัน  ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 360 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ 1 ปายรายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  320 ขอ  564  

22. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานศรีสมบูรณ หมู 4 ไป บานคําแคน 

หมู 5 ตําบลนิคม เชื่อมบานวังมะพลับ เขตเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร 

ระยะทาง 360 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  311 ขอ  529  

998,000                

497,000                

449,000                

998,000                
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23. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปอแดง หมู 2 ตําบลนาดี - 

บานคลองคู หมู 6 ตําบลนาดี - บานโคกเครือ เทศบาลตําบลอุมเมา อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

(ชวงบานนาดี หมู 8,9 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ)  ชวง กม. 2+923-3+350  

ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  

ระยะทาง 427 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,562 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  213 ขอ  147  

24. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดอนยาง หมู 6 ตําบลกมลาไสย - 

บานเสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 178 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 890 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  285 ขอ  423  

25. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาเหนือ หมู 6 บริเวณวัดปา

โคกหนองกุง ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน เชื่อมถนนลาดยางสาย บานเชียงเครือ หมู 2 

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  372 ขอ  770  

26. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองเตา หมู 3 ตําบลโพนงาม - 

บานหนองไผ หมู 9 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 178 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 890 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  286 ขอ  428  

286,000                

494,000                

1,400,000             

494,000                
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27. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ทางเขาโรงพยาบาล) บานพรเจริญ 

หมู 8 ตําบลหนองชาง เชื่อมตอ บานหนองกุงกลาง หมู 8 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย  

จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ 0.30 เมตร ระยะทาง 540 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,700 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  382 ขอ  811  

28. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบอ หมู 13 ตําบลธัญญา - 

บานดงลิง หมู 11 ตําบลเจาทา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 468 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,340 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  280 ขอ  408  

29. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานขวัญเมือง ตําบลนามน ทางไป

บานดงสวาง - เขตเทศบาลตําบลสงเปลือย ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ 

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร 

ระยะทาง 107 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 535 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  355 ขอ  701  

30. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคํายิ่งหมี หมู 4 อบต.นามน 

หนาวัดปากาวมงคล - เขตเทศบาลตําบลนามน  อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  

ระยะทาง 443 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,772 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  358 ขอ  714  

1,295,000             

298,000                

1,000,000             

1,495,000             
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31. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโปโล หมู 10,13 อบต.กมลาไสย - 

บานสระบัว เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.40 เมตร  ระยะทาง 540 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  284 ขอ  421  

32. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บานโคกนอย หมู 7 ตําบลโพน 

(เขต อบต.โพน) เชื่อม บานโพน หมู 4 ตําบลโพน (เขตเทศบาลตําบลโพน) อําเภอคํามวง  

จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  326 ขอ  590  

33. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกลางหมื่น หมู 1 ตําบลกลางหมื่น 

อําเภอเมือง - บานนา ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 304 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,824 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  176 ขอ  7  

34. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน - 

ดอนฝาย อําเภอเมือง เชื่อมตอถนนสาย กส.1010 - บานดอนยานาง หมู 1 ตําบลดอนสมบูรณ 

อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.10 เมตร ระยะทาง 890 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 

3,560 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  186 ขอ  43  

1,995,000             

1,498,000             

499,000                

998,000                
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35. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกกลาง หมู 9 ตําบลกุดจิก 

อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ - สะพานบานทาแร ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาป จังหวัด

อุดรธานี ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

0.30 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  349 ขอ  676  

36. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเหลาเขือง  หมู 5 จากถนนดํา

ผานศูนยเด็กเล็ก หมู 5 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ ไปเทศบาลชัยวารี 

อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 433 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 

2,165 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  390 ขอ  842  

37. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแห หมู 3 บานจิตรประชา 

หมู 16 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน เชื่อม บานปาไผ ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน 

เชื่อม บานคําบอน ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร ระยะทาง 469 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,345 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  352 ขอ  689  

38. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรัพยเจริญ หมู 10 ตําบล

หลักเหลี่ยม อําเภอนามน - เขตอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร ระยะทาง 144 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 720 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  357 ขอ  710  

1,298,000             

400,000                

497,000                

1,199,000             



- 339 -

39. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆาสัตว หมู 8 ตําบลนาจารย - 

บานหนองหัวชาง หมู 3 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร  ระยะทาง 540 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  177 ขอ  8  

40. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายอ หมู 2 ตําบลโนนนาจาน - 

บานภูแลนชาง หมู 2 ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 179 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  361 ขอ  726  

41. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสามขา หมู 3 ตําบลสามขา - 

บานบอนเขียว ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  229 ขอ  206  

42. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดอนปอแดง หมู 12 ตําบลหวยโพธิ์ - 

บานดอนนาแก หมู 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 220 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  179 ขอ  17  

499,000                

499,000                

498,000                

1,491,000             
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43. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหินลาด หมู 2 ตําบลบอแกว - 

บานชาด หมู 5 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 220 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  360  ขอ  721  

44. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดทาลือ หมู 6 ตําบลหวยเม็ก 

เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง - บานพระธาตุ หมู 15 (ขางโรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม) ตําบลหวยเม็ก 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 

895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  274  ขอ  383  

45. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาชาโคกน้ําเกี้ยง - บานกุดบอด

สายปาชาโคกน้ําเกี้ยง  บานโนนสวรรค หมู 12 ตําบลคุมเกา เชื่อม บานกุดบอด หมู 10 

ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร  ระยะทาง 221 เมตร  หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 884 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  339  ขอ  637  

46. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปบอขยะ หมู 1 บานดงหวาย 

ตําบลสระพังทอง เชื่อมกับ หมู 7 บานหนองผือ ตําบลหนองผือ  อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร 

ระยะทาง 143 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 715 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  337  ขอ  631  

398,000                

498,000                

497,000                

499,000                
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47. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุมกาญจนาระหวางบานสายนาเวียง 

หมู 16 ตําบลคุมเกา (เขตเทศบาลตําบลกุดสิม) เชื่อมกับบานโนนชาด หมู 8 ตําบลคุมเกา 

(เขต อบต.คุมเกา) อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 442 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 1,768 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  336  ขอ  627  

48. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหัวขวา หมู 8 ตําบลหลักเมือง - 

เทศบาลตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 540 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  296  ขอ  467  

49. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดอนสวรรค หมู 4 

ตําบลโคกสมบูรณ - บานธนบุรี ตําบลโพนงาม  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร 

ระยะทาง 360 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  286  ขอ  427  

50. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเมย  ตําบลดงลิง - บานทาเพลิง  

ตําบลเจาทา  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 360 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  288  ขอ  436  

998,000                

998,000                

997,000                

1,495,000             
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51. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวาย หมู 5 ตําบลนาโก - บานแจนแลน  

ตําบลแจนแลน  อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 222 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 888 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  230  ขอ  212

52. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหวางบานโคกศรี หมู 4-บานดานเหนือ 

หมู 2 ตําบลโพนงาม เชื่อมบานหนองไผ หมู 9 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ   

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร

ระยะทาง 220 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปายรายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  286  ขอ  429  

53. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม - บานนามล 

หมู 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  287  ขอ  431

54. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคอ หมู 2 ตําบลกุดคาว - ตําบลแจนแลน 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 539 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 

2,695 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  232  ขอ  221

1,497,000             

497,000                

497,000                

497,000                
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55. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองไผ ตําบลโคกสมบูรณ - บานโนนไฮ 

หมู 6 ตําบลโพนงาม - สะพานแกง ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ 

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.20 เมตร 

ระยะทาง 180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 900 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  287  ขอ  432 

56. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเสมา หมู 7 ตําบลหนองแปน - บานสงยาง 

ตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 222 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 888 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  283  ขอ  416  

57. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปายาง หมู 5 ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ - บานหนองหวา ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 

179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย 

 รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  274  ขอ  384  

58. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดโดน หมู 1 เชื่อมระหวางตําบลกุดโดน - 

เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง  ตําบลทาลาดดงยาง  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 

0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 

179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  270  ขอ  368  

499,000                

499,000                

499,000                

497,000                
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59. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกลาม หมู 1 - บานโนนสมบูรณ    

ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก - สามแยกโนนภักดี ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  

ระยะทาง 323 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,615 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  275  ขอ  386  

60. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนศิลา ตําบลหนองกุงศรี -  

บานหนองบัวแดง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  249  ขอ  288  

61. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 5 ธันวามหาราชจากตําบลคําใหญ - 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 503 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 2,515 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  262  ขอ  337  

62. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานครองทรัพย หมู 4 ตําบลทรายทอง -

บานหาดทรายมูล ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  265  ขอ  347  

499,000                

1,398,000             

499,000                

899,000                
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63. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหาดทรายมูล - บานพิมูล ตําบลพิมูล 

อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ- ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ความหนา  

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 

179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  268  ขอ  358  

64. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดทาลือ หมู 12 ตําบลหวยเม็ก - 

บานพิทักษ หมู 4 ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  274  ขอ  382  

65. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกยาว หมู 6 หนองแมเกง  

ตําบลโนนนาจาน - บานนาสีนวล หมู 3 ตําบลนาคู อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  

ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

0.30 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  361  ขอ  727  

66. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเนินลาด หมู 9 ตําบลหวยเม็ก - 

บานหนองไผ หมู 2 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  273  ขอ  380  

499,000                

499,000                

499,000                

498,000                
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67. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.3071 บานหาดทรายมูล - บานหนองแก 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม.3+200-3+351 ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 151 เมตร หรือมีพื้นที่

เทคอนกรีตไมนอยกวา 906 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525 ขอ  24  

68. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรายทอง หมู 5 ตําบลทรายทอง 

อําเภอหวยเม็ก - บานเอราวัณ ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 

0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง   

179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  265 ขอ  348  

69. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรายงาม หมู 2 ตําบลทรายทอง 

คุมหนองบัวบาน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ - บานนามูล ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  264 ขอ  346  

70. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดทาลือ หมู 6 ตําบลหวยเม็ก - บานกุดโดน 

หมู 1 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 157 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม

นอยกวา 785 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  274 ขอ  381  

499,000                

438,000                

499,000                

499,000                
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71. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคําถาวร - บานสระแกว ตําบลคําใหญ 

อําเภอหวยเม็ก - เทศบาลตําบลคํากาว อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  263 ขอ  340  

72. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกส.3057 บานชัยศรี - บานครองทรัพย 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ชวงกม. 2+052-2+200  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร 

กวาง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมนอยกวา 888 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525 ขอ  15  

73. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักแวน บานหาดทรายมูล หมู 5  

ตําบลพิมูล - บานคําใหญ ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ  ความหนา 0.15 เมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 ตารางเมตร ระยะทาง 179 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  268 ขอ  361  

74. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกุดทาลือ หมู 12 ตําบลหวยเม็ก - 

บานหวยมวง ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ความหนา 0.15 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 179 เมตร  

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 895 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  278 ขอ  400  

499,000                

499,000                

499,000                

499,000                
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75. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนองมวง ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 

บานมวงคํา ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

ระยะทาง 975 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  302  ขอ  609 

76. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานสะพานหิน หมู 3 ตําบลนาบอน - บานโพน 

ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 890 

เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  333  ขอ  614 

77. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบลนาบอน - บานโพน 

ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 700 

เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  332  ขอ  611  

78. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานคําไฮ  หมู  10  ตําบลหนองตอกแปน 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ - บานดงเค็ง หมู 7 ตําบลกุดไสจอ  อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 935 เมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  206  ขอ  116  

79. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายจากหนองโจด ตําบลหัวงัว - ตําบลหนองตอกแปน 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง  920 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  207  ขอ  122 

497,000                

498,000                

497,000                

496,000                

499,000                
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80. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายแยกตะวันตกวัดบานเกา บานทางาม หมู 9 

ตําบลอุมเมา - บานหัวงัว ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,325 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  202  ขอ  102  

81. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนองยาง  หมู 1 , บานหนองยางเหนือ 

หมู 4,7 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บานมวงกุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ  

จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  328  ขอ  596  

82. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานโนนเขวา หมู 4 ตําบลฆองชัยพัฒนา - 

บานกุดเชือม ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1,925 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  377  ขอ  790  

83. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนองมวง หมู 9 ตําบลเนินยาง - หนองไผ 

บานทุงมน หมู 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  334  ขอ  618  

498,000                

1,194,000             

399,000                

887,000                
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84. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานสูงเนิน หมู 3 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 

บานนาทัน หมู 4 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  326  ขอ  588

85. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนองมวง , บานโพน หมู 3 ตําบลโพน 

เชื่อมเขต บานคําเมย  หมู 5 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 925 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  325  ขอ  583  

86. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายวัดสวางเหลาออย - สถานที่กอสรางสถานีสูบน้ํา

ดานใต 3 บานเหลาออย อําเภอรองคํา  จังหวัดกาฬสินธุ - เขต ตําบลสะอาด อําเภอโพนทอง 

จังหวัดรอยเอ็ด  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,875 เมตร พรอมปายโครงการ 

1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  395  ขอ  861  

87. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานดงสวรรค หมู 6 ตําบลดงสมบูรณ อําเภอทาคันโท - 

หมู 6 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1,320 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  346  ขอ  666  

749,000                

499,000                

499,000                

999,000                
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88. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายวัดภูเจริญ - วัดถ้ําหมอ ตําบลกุดจิก - ตําบลกุงเกา 

อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 935 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  351  ขอ  687  

89. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายบานนาบอน หมู 2 ตําบลนาบอน - 

องคการบริหารสวนตําบลโพน ตําบลโพน อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 680 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  324  ขอ  582 

90. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลูกรังสายวังยางบานเม็ก หมู 3 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ - 

ฝายน้ําลนบานสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม. 0+750-2+325 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,575 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด

ตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  301  ขอ  490 

91. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานยอดแกง หมู 10 (คุมวัด) ตําบลยอดแกง - บานดงสวาง 

หมู 6 ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1,100 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  354  ขอ  698

92. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานจิตรประชา หมู 16 ตําบลยอดแกง เชื่อมตอ 

บานโนนเที่ยง หมู 8 ตําบลนามน  อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 945 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  352  ขอ  690

999,000                

498,000                
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482,000                
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93. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนองหญาปลอง หมู 7 ตําบลยอดแกง  อําเภอนามน -

บานแวง ตําบลลําหวยหลัว  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 925 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  353  ขอ  694 

94. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานสวาง หมู 1 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง - บานแกงนคร 

ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  191 ขอ  62 

95. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานหัวนาคํา ขางสระอีสานเขียว ตําบลกลางหมื่น - 

ทางหลวงชนบทบริเวณบอขยะ ตําบลนาจารย อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  182  ขอ  28 

96. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานโคกนางาม หมู 10 ถนนขางวัดโคกนางาม ตําบลภูดิน - 

ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 925 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  188  ขอ  50  

97. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานกุดครอง หมู 7 ตําบลดอนจาน เชื่อม     

บานหนองแวงแสน ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,740 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา 377  ขอ  789
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98. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย บานบัวสามัคคี หมู 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ

สมเด็จ - บานทุงมน หมู 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม.0+000-

0+804,0+819-1+967 ระยะทาง 1.952 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  

และชวง กม. 1+967-2+955 ระยะทาง 0.988 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

รวมความยาวทั้งหมด 2.940 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,568 

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  299  ขอ  481

99. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานดงเย็น หมู 4 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน -  

บานหวยตูม ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร   

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,460 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  374  ขอ  777

100. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคกเจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ - บานถ้ําปลา 

ตําบลสหัสขันธ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจร  

กวาง 6.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,496 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรด  

บดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  314  ขอ  539  

101. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานนามะเขือ หมู 12 - บานโคกเจริญ หมู 2 - 

บานคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ - บานโนนสวรรค ตําบลภูปอ    

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,496 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดอัดแนน

(95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  313  ขอ  538 
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102. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานนามะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ - 

บานโคกสะอาด ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ ระยะทาง 4.160

กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,496  

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) รายละเอียดตามประมาณการกองชาง  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา 313  ขอ  536  

103. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย บานธนบุรี หมู 5,12 ตําบลโพนงาม - บานนามล 

หมู 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,920 ลูกบาศก

เมตร พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  293  ขอ  458  

104. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย หนาองคการบริหารสวนตําบลดงพยุง บานคําหอม 

หมู 11 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บานหัวนาคํา หมู 1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง   

จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา

0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,380 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  

รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา 372  ขอ  771  

105. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย บานหนองบัวกลาง หมู 2 ถึงดานเชือก ตําบล 

หนองบัว เชื่อม ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,480 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง   

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  353  ขอ 695 
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106. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย บานแกงนาขาม หมู 5 ตําบลนาจารย - บานโจด  

หมู 7 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-2+000 ระยะทาง 

2.000 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร และ 2+000-4+800  ระยะทาง 2.800 

กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  รวมระยะทาง 4.800 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 

0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,200 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  

รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  182  ขอ  30

107. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนสมบูรณ หมู 5 ตําบลสามขา อําเภอ 

กุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ - บานปากชอง ตําบลคํานาดี อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร

ปริมาตรลูกรัง 2,480 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) รายละเอียดตาม

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  229  ขอ  207  

108. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานศรีประทุม หมู 7 ตําบลเหลาใหญ อําเภอ 

กุฉินารายณ - ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,480   

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  229  ขอ  209 

109. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหมูมน หมู 1 ตําบลหมูมน - บานหลุบเปลือย 

หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,350 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  302 ขอ  492

496,000                

496,000                

270,000                

499,000                
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110. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายจากหนองโน  บานหมูมน หมู 1 ตําบลหมูมน - 

บานหลุบเปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 2.700 

กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 

1,350 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  302  ขอ 493

111. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหมูมน หมู 2 ตําบลหมูมน - บานหนองอีดุม 

หมู 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.210 กิโลเมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,105 ลูกบาศกเมตร 

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  302  ขอ  494 

112. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสาย บานโปงเชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ -

บานหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-0+350 

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร,  ชวง กม. 0+350-1+600

ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร,  ชวง กม. 1+600-4+700

ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร และชวง กม. 4+700-5+250  

ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  รวมระยะทาง 5.250 กิโลเมตร

โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,495 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน

(95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  315  ขอ  544

113. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโพนสวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอ

สหัสขันธ - บานดงคําพัฒนา ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง

4.150 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตร

ลูกรัง 2,490 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  315  ขอ  543  

498,000                

270,000                

421,000                

499,000                
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114. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนศรทอง หมู 8 ตําบลนามะเขือ  

อําเภอสหัสขันธ -บานหนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  

ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 

ปริมาตรลูกรัง 2,496 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตาม

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  312 ขอ  531

115. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโปงเชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอ

สหัสขันธ - บานโคกสะอาด ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

ชวง กม. 0+000-2+400 ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

และชวง กม. 2+750-5+380 ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

รวมระยะทาง 5.030 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,492 

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

(ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  313 ขอ  537  

116. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคกเจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ - 

บานโนนชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,496 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  314 ขอ  541  

117. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ - บานหวยแสง ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ชวงที่ 1 ระยะทาง

3.650 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  และชวงที่ 2 ระยะทาง 0.610 กิโลเมตร

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร รวมระยะทาง 4.260 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 

ปริมาตรลูกรัง 2,495 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตาม

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  314 ขอ 542 

499,000                

499,000                

499,000                

498,000                
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118. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหนองรัง หมู 8 ตําบลคําเหมือดแกว - บานเนินลาด  

หมู 9 ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-3+100  ระยะทาง 

3.100 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ชวง กม. 3+100-3+400  ระยะทาง 0.300 

กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร รวมความยาว 3.400 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 

0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,980 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) 

รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  277  ขอ  394  

119. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําปะโอ หมู 9 ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก - 

เทศบาลตําบลโนนสูง ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-3+000 

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร  ขาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ชวง กม. 3+000-5+400 ระยะทาง 

2.400 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  รวมความยาว 5.400 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 

0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,460 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  

รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  270 ขอ  366  

120. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู 7 เชื่อมระหวาง ตําบลกุดโดน - 

ตําบลบึงนาเรียง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,150 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  270 ขอ  367 

121. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหนองกุง  บานนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ -

บานโคกสะอาด ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,496 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  312 ขอ  533  

492,000                

430,000                

499,000                

396,000                
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122. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานศรีสวาง ตําบลหนองบัว - บานนอยศรีสุข ตําบลเสาเลา 

อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ   ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,450 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน 

(95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  246 ขอ  273  

123. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานนามูล ตําบลหนองใหญ - บานคําไฮ ตําบลหนองกุงศรี 

อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  

โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,450 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน  

(95%MPD) รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  250 ขอ  289 

124. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานศรีบุญเรือง ตําบลเสาเลา - รอบหนองสาธารณะ 

บานไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,400 ลูกบาศกเมตร  

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD)  รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  245 ขอ  270

125. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหนองสรวง ตําบลหนองสรวง - บานไชยวาร 

ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,450 ลูกบาศกเมตร 

พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  246 ขอ  274  

490,000                

490,000                

490,000                

480,000                
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126. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานไทรทอง ตําบลดงมูล - บานหนองกบ ตําบลโคกเครือ 

อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดอัดแนน (95%MPD) 

รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  250 ขอ  290  

127. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายบานหนองหวา ตําบลหนองกุงศรี - บานหนองกบ 

ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง

5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 2,450 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดอัดแนน 

(95%MPD) รายละเอียดตามประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  251 ขอ  293 

128. คาซอมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังสายเทศบาลตําบลทาคันโท ,เทศบาลตําบลกุงเกา และ

เทศบาลตําบลกุดจิก ตามแนวเชิงเขาภูโน อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 4,850 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,940 ลูกบาศกเมตร 

พรอมเกรดบดอัดแนน (95 % MPD) รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  350 ขอ  683 

129. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลสาย กส.3157 บานเสมา - 

บานหนองคู อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 2+600-3+175  ระยะทาง 575 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางลาดยางแบบพาราเคปซีลกวางขางละ 1.00 เมตร    

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  44  

440,000                

2,944,000             

490,000                

490,000                
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130. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลสาย กส.5126 บานอู - 

บานบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 10+625-11+150  ระยะทาง 

525 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางลาดยางแบบพาราเคปซีลกวางขางละ 

1.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  36  

131. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลสาย บานหวยยาง หมู 4 

ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย - บานหนองสระพัง หมู 5 ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง  

จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-0+269  ระยะทาง 260 เมตร (หักเวนชวงทอเหลี่ยม

คสล. 6 ม.) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  382  ขอ  810  

132. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลสาย กส.5132 

บานนาคํานอย - รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ชวง กม. 0+575-1+175  

ระยะทาง 600 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางลาดยางแบบพาราเคปซีล

กวางขางละ 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  38  

133. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลสาย บานโพนสวรรค 

ตําบลนาจําปา - บานโนนกกจิก ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม. 0+437-0+733  ระยะทาง 296 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

ไหลทางลาดยางแบบเคปซีลกวางขางละ 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  369  ขอ  760  

3,279,000             

1,299,000             

2,978,000             

1,000,000             
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134. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคากอสรางกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตสายถนนดิสโก  

หมู 13 บานแดนสามัคคี ตําบลคุมเกา - บานดอนไมคุม หมู 1 ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม.0+000-0+211 ระยะทาง 0.211 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง  

6.00 เมตร ไหลทางลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,688 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  345  ขอ  661  

135. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลสายบานหนองแวง หมู 16 - บานสรางแกว 

ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - ถนนลาดยางสาย บานนามะเขือไปบานโปงเชือก ตําบลนามะเขือ 

อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-0+234  ระยะทาง 234 เมตร ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร  ไหลทางลาดยางแบบเคปซีลกวางขางละ 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  297  ขอ  472  

136. คากอสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลสาย บานคําโอง - บานหนองสรวง 

ตําบลหนองสรวง - บานโคกใหญ ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม. 2+415-2+847  ระยะทาง 432 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  240  ขอ  250 

137. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีตสาย     

บานมวงเหนือ ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ - ถนนหมายเลข 227 ตําบลเนินยาง 

อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-0+160  ระยะทาง 0.160 กิโลเมตร 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 

0.50 เมตร และชวง กม. 0+160-0+860  ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ไหลทางทางลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 1.00 เมตร 

รวมความยาว 0.860 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 6,720 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  397  ขอ  11

998,000                

1,876,000             

3,279,000             

999,000                
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138. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลสาย กส.3073   

บานสี่แยกสมเด็จ - บานคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 2+794-3+425

ระยะทาง 0.631 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางลาดยางแบบพาราเคปซีล

กวางขางละ 1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลไมนอยกวา 

5,048 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  25  

139. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตสาย บานสงยาง 

หมู 3 ตําบลกมลาไสย - บานสงเปลือย ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม. 0+000-0+202  ระยะทาง 0.202 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,212 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  284  ขอ  422  

140. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีตสาย

หนาที่วาการอําเภอนาคู ตําบลนาคู - บานหินลาด ตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ

ชวง กม. 0+000-0+860  ระยะทาง 0.832 กิโลเมตร (หักเวนชวงสะพานคสล. 0.028 กม.)

ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา

แอสฟลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 4,992 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  398  ขอ  16  

141. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีตสาย กส.3046 

บานคําอีหงษ - บานคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 5+600-6+010

และ 6+750-7+465  ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หรือมีพื้น

ที่ซอมสราง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 6,750 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  10 

2,585,000             

3,489,000             

1,997,000             

499,000                
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142. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement

In-place  Recycling สาย กส.2077 บานนาเหนือ อ.ดอนจาน - บานเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-1+210  ระยะทาง 1.210 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง   

6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement  

In-place  Recycling ไมนอยกวา 7,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

(ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  526  ขอ  72  

143. คาซอมสรางถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement 

Pavement  In-place  Recycling สาย บานดอนหัน ตําบลโพนงาม - บานโคกลาม ตําบลดงลิง  

อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 0+000-0+354,1+166-1+750,2+960-3+950,

4+210-4+784  ระยะทาง 2.442 กิโลเมตร (หักเวนชวงสะพานคสล. 0.071 กม.) ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ไหลทางลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement  In-place  Recycling

ไมนอยกวา 19,536 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  296  ขอ  468  

144. คาเสริมผิวถนนผิวจราจรแบบแอสฝลตติกคอนกรีต ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเสริมผิวถนนผิวจราจรแบบแอสฝลตติกคอนกรีตสายบานเชียงเครือ 

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บานกุดครอง ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม. 0+069-0+474  ระยะทาง 405 เมตร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.90 เมตร  

หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฝลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,984 

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  177  ขอ  11  

145. คาปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลสาย กส.3047 

บานสมสะอาด - บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 7+225-7+720  

ระยะทาง 0.484 กิโลเมตร (หักเวนชวงสะพานคสล. 0.011 กม.) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ไหลทางลาดยางแบบพาราเคปซีลกวางขางละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ปรับปรุงบูรณะ

7,275,000             

499,000                

1,898,000             

2,725,000             
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ถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีลไมนอยกวา 3,388 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการกองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  11  

146. คาปรับปรุงถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีตสาย กส.4017 

บานไคนุน อําเภอหวยผึ้ง - บานหนองบัวใน อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ  ชวง กม. 

11+700-11+954  ระยะทาง 0.254 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

ไหลทางลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว

แอสฟลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,032 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง (ถนนถายโอน)

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  525  ขอ  5  

147. คาปรับปรุงถนนลาดยาง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีตสายบานโนนสมควร 

หมู 12 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ  

ชวง กม.2+900-3+154 ระยะทาง 0.254 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง

ลาดยางแบบแอสฟลตติกคอนกรีตกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 2,032 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  366  ขอ  748  

148. คากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยบอง บานน้ําปุน หมู 4 ตําบลภูแลนชาง 

อําเภอนาคู - บานภูเงิน ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 

8.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทและตามประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  409  ขอ  44

499,000                

499,000                

2,700,000             
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149. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานหนาด ตําบลเหนือ - บานเชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พรอมปายโครงการ 1 ปาย  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง  

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  192 ขอ  65  

150. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานภูทอง หมู 14 ตําบลภูดิน เชื่อมกับ ตําบลหนองสอ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 375 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  186 ขอ  45 

151. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานโนนหัวเขื่อน หมู 5 ตําบลภูดิน เชื่อม บานโนนอุดม 

ตําบลหนองสอ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  184 ขอ  38  

152. คากอสรางถนนลูกรัง ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายบานโคกนางาม หมู 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง - 

ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

550 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  188 ขอ  50 

497,000                

497,000                

499,000                

431,000                
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8,267,000                       บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสงเสริมการเกษตร รวม บาท

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม บาท

1. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําพะยังตอนบน บานโนนสวรรค หมู 12 ตําบลคุมเกา อบต.คุมเกา เชื่อม 

บานสมสนุก หมู 10,8 ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 12 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 820 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,363 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  442 ขอ  128

2. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินแตก เขตเทศบาลตําบลนามน - เขตตําบลยอดแกง อําเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 12 เมตร  ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 700 เมตร  

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 11,492 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  446  ขอ  142

498,000                

399,000                

แผนงานการเกษตร

8,267,000             

8,267,000             

8,267,000             

8,267,000             

8,267,000             

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ดานการเศรษฐกิจ

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น
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3. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบงตอนบน หมู 9 บานหวยแสงกลาง ตําบลภูปอ - หมู 2 

บานหนองแวงใต ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 10 เมตร  ลึกจากระดับ  

ดินฝงเดิม 3.00 เมตร ความยาว 940 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,309 ลูกบาศกเมตร  

พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  416  ขอ  12 

4. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยขาวจาว บานปานกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ - บานแกงนาขาม หมู 5 

ตําบลนาจารย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดปากกวาง 8.00 เมตร ลึกจากระดับดินฝงเดิม  

3.00  เมตร  ความยาว 1,055 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 12,823 ลูกบาศกเมตร  

พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  416  ขอ  10  

5. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยวังเสาธาตุ หมู 9 บานหวยแสงกลาง ตําบลภูปอ - หมู 2  

บานหนองแวงใต ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 15 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 590 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

14,385 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

กองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  414  ขอ  4  

6. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยแดง  บานโนนศิลา  ตําบลหนองกุงศรี  อําเภอหนองกุงศรี - 

บานยางเนียม  ตําบลบึงนาเรียง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 10 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 1,120 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

14,400 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ  1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  426  ขอ  55

499,000                

499,000                

499,000                

496,000                
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7. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยคําขาม บานนางาม ตําบลโคกเครือ - ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ ขนาดปากกวาง 8.00 เมตร ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร ความยาว  

1,220 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,345 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ 1 ปาย

รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  427  ขอ  62  

8. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยทราย  บานหาดทรายมูล หมู 6  บานหวยทราย ตําบลหนองใหญ - 

ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 8.00 เมตร  ลึกจากระดับดิน 

ฝงเดิม 3.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,400 ลูกบาศกเมตร 

พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  429  ขอ  70 

9. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองแสง บานโหมน หมู 6,11 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง - 

บานหัวขวา หมู 4 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 24 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 525 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,384 

ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  417  ขอ  17

10. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกเปดทางน้ําคูคลองน้ําปา ลําหวยดอนปอแดง หมู 7 ตําบลหวยโพธิ์ - 

บานดอนสนวน ตําบลหลุบ อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 6.00 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 2.00 เมตร  ความยาว 1,910 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

11,251 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง 

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  415 ขอ  8  

391,000                

498,000                

499,000                

499,000                
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11. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองน้ําปา สายหนองสนม - โนนยาง - หนองเบ็ญ บานโพนงาม หมู 8

ตําบลโพนงาม - บานโคกลาม หมู 16 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  ความลึกเฉลี่ย 

3.00 เมตร ชวงที่1 ขนาดปากกวางเฉลี่ย 5 เมตร  ความยาว 500 เมตร  ชวงที่2 ขนาดปากกวางเฉลี่ย 

10 เมตร  ความยาว 400 เมตร  รวมความยาว 900 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,377 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  432  ขอ  84  

12. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยดงยาง บานเมย หมู 11 ตําบลดงลิง - บานดงลิง ตําบลเจาทา 

อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 14 เมตร  ลึกจากระดับดินฝงเดิม  

3.00 เมตร ความยาว 625 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,400 ลูกบาศกเมตร  

พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  432  ขอ  84  

13. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยคําปลัดโกง บานคําถาวร หมู 8 ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก - 

เทศบาลตําบลคํากาว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 12 เมตร  

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 580 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

14,373 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  434  ขอ  92

14. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาขุดลอกลําหวยขี้อน บานดงจันทร หมู 7 ตําบลดงสมบูรณ - หมู 4    

ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 18.00 เมตร ลึกจาก  

ระดับดินฝงเดิม  3.00 เมตร  ความยาว 475 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,352 

ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  443  ขอ  131 

499,000                

498,000                

499,000                

499,000                
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15. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาขุดลอกลําหวยขี้นาค บานไทยเจริญ หมู 8 ตําบลดงสมบูรณ อําเภอทาคันโท -   

หมู 6 ตําบลหนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง 15.00 เมตร

ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 525 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา

14,366 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย   รายละเอียดตามแบบและประมาณ

การกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  444 ขอ  134

16. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาขุดลอกลําหวยหนองสอตอนบน บานนาอินทรแปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น - 

บานนาคอกควาย หมู 1 ตําบลไผ - ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวาง

10.00 เมตร  ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.00 เมตร  ความยาว 900 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 14,364 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  415  ขอ  7  

17. คาขุดลอก ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินคาขุดลอกหนองตูม หมู 3 ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก - สามแยกโนนภักดี 

ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  ขนาดปากกวางเฉลี่ย 50 เมตร    

ปากยาวเฉลี่ย 100 เมตร ลึกจากระดับดินฝงเดิม 3.50 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

14,355 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายโครงการ  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบและประมาณ

การกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  430  ขอ  77  

498,000                

499,000                

498,000                
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150,000                         บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานกิจการประปา รวม บาท

งบลงทุน รวม บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม บาท

1. คากอสรางประปาระบบทอ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางประปาระบบทอ  บานโคกสะอาด หมู 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ  

บานบึง ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  ระยะทาง 900 เมตร รายละเอียดตามแบบและ

ประมาณการกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ป  2560   หนา  477  ขอ  14

150,000                

แผนงานการพาณิชย

150,000                

150,000                

150,000                

150,000                

150,000                

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ดานการเศรษฐกิจ

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น
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69,471,450                     บาท

จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

รายจายงบกลาง รวม บาท

งบกลาง รวม บาท

ประเภทคาชําระหนี้เงินตน รวม บาท

1. คาชําระเงินตน รวม 16,133,400     บาท

เพื่อจายเปนเงินชําระหนี้เงินตน  กองทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  และคาชําระเงินตน  

ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน

1.1 คาชําระหนี้เงินตน     ตั้งไว 2,633,400      บาท

กองทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  ปที่ 5  

ตามสัญญาเลขที่  335/2552 

1.2 คาชําระหนี้เงินตน      ตั้งไว 13,500,000     บาท

ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปที่ 6  

ตามสัญญาเลขที่  10004239452 - 2 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย รวม บาท

2. คาชําระดอกเบี้ย รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินชําระดอกเบี้ย  กองทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  และคาชําระดอกเบี้ย  

ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน

2.1 คาชําระหนี้ดอกเบี้ย     ตั้งไว บาท

กองทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  ปที่ 6  

ตามสัญญาเลขที่  335/2552  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  2560

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจาย  รวมทั้งสิ้น

งบกลาง

58,613,710        

16,133,400        

69,471,450        

ดานการดําเนินงานอื่น

7,224,980          

7,224,980          

แผนงานงบกลาง

224,980            
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2.2 คาชําระหนี้ดอกเบี้ย     ตั้งไว บาท

ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปที่ 6  

ตามสัญญาเลขที่  10004239452 - 2   

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวม บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวม บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  และพนักงานจางปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ

3.1 คาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว บาท

ในอัตรารอยละ  5  ของคาตอบแทนพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

3.2 คาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว บาท

ในอัตราไมเกินรอยละ  5  ของคาตอบแทนพนักงานจางโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ  พนักงานจางตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนการสอนและ

พนักงานจางทั่วไป  ที่กําหนดตําแหนงทดแทนลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา

ที่ไดยุบเลิกตําแหนง)  ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทสํารองจาย รวม บาท

4. เงินสํารองจาย ตั้งไว บาท

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปญหาของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น

กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รวม บาท

5. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ   อันไดแก  นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุที่เขารวมโครงการ

ทุนการศึกษาฯ  เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร  เปนทุนเกาตอเนื่องและทุนใหม

5.1 ทุนการศึกษารุนที่ 2556  

นักเรียนในสังกัด รุนที่ 6 ปที่  5 จํานวน  5  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ป  

เงิน  396,000  บาท  เริ่มเรียนปการศึกษา  2555  (ทุนเกาตอเนื่อง) 

9,052,430          

222,670            

7,000,000          

24,484,120        

1,018,780          

24,484,120        

3,696,000          

796,110            

1,018,780          
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5.2 ทุนการศึกษาป 2557 

นักเรียนในสังกัด  รุนที่  7  ปที่  4  จํานวน  12  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ป  

เงิน  792,000  บาท  เริ่มเรียนปการศึกษา  2556  (ทุนเกาตอเนื่อง)  

5.3 ทุนการศึกษาป 2558 

นักเรียนในสังกัด  รุนที่  8  ปที่  3  จํานวน  24  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ป  

เงิน  858,000  บาท  เริ่มเรียนปการศึกษา  2557  (ทุนเกาตอเนื่อง)  

5.4 ทุนการศึกษาป 2559 

นักเรียนในสังกัด  รุนที่  9  ปที่  2  จํานวน  26  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ป  

เงิน  858,000  บาท  เริ่มเรียนปการศึกษา  2558  (ทุนเกาตอเนื่อง)  

5.5 ทุนการศึกษาป 2560 

นักเรียนในสังกัด  รุนที่  10  ปที่  1  จํานวน  24  ทุน  ทุนละ  33,000  บาท/ป  

เงิน  792,000  บาท  เริ่มเรียนปการศึกษา  2559  (ทุนใหม)  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

6. เงินสมทบกองทุนฟนฟู ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

7. ประเภทเงินสมทบคาบํารุงสมาคม ตั้งไว บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย

เพื่อจายเปนเงินสมทบคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  

กําหนดคาบํารุงสมาคมในอัตรารอยละ 0.1 ของรายไดองคการบริหารสวนจังหวัด   

(ไมรวมเงินอุดหนุน) ในปงบประมาณที่ผานมา  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยพิเศษ  รวม บาท

8. เงินชวยคาทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ. ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพ  เงินชวยพิเศษ  3  เทา  ของบํานาญและ ช.ค.บ.  ตําแหนงครู  

ครูถายโอน  ขาราชการถายโอน  ซึ่งถึงแกความตาย 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

356,430            

5,000,000          

400,000            

700,000            
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9. เงินชวยคาทําศพของขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพ  เงินชวยพิเศษ  3  เทาของเงินเดือน  เดือนสุดทายของขาราชการ  

ลูกจางประจําหรือพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ซึ่งถึงแกความตายระหวาง

ปฎิบัติราชการ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

บําเหน็จ/บํานาญ รวม บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตั้งไว บาท

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (กบท.)  ในอัตรารอยละ  1 

ของประมาณการรายรับ  โดยไมรวมเงินกู  เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน  

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

2. ประเภทเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.)  ของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

3. ประเภทบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จ  เงินบําเหน็จรายเดือน  และเงินบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา

กรณีที่ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต  ลาออกจากราชการ  หรือมีสิทธิไดรับเงิน

บําเหน็จลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

4. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.) ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ใหกับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

5,000,000          

3,564,280          

700,000            

1,500,000          

300,000            

10,857,740        



- 421 -

5. ประเภทเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา(กสจ.) ตั้งไว บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) ใหกับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ตั้งจายจากเงินรายได

93,460              
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