


ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 413,951,180.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 261,404,491.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 101,343,180.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 
1,975,582.90 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 78 โครงการ รวม 12,588,009.15 
บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 95,483,295.80 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 847,276,069.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 22,321,704.32 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,111,510.65 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,930,485.58 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 973,726.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,740.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 264,434,403.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 554,502,500.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 54,208,100.00 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 671,065,693.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 20,464,213.29 บาท

งบบุคลากร จํานวน 261,518,737.30 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 265,415,808.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 111,182,754.64 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 12,484,180.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 40,088,513.38 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 55,103,462.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 35,827,763.28 95,855,680.00 75,956,410.00

งบบุคลากร 305,470,188.40 358,586,650.00 337,978,170.00

งบดําเนินงาน 258,632,264.62 380,925,110.00 400,045,520.00

งบลงทุน 176,361,640.00 229,432,560.00 192,369,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 350,000.00

งบเงินอุดหนุน 9,143,689.17 5,200,000.00 3,300,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 785,435,545.47 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00

รวม 785,435,545.47 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 23,596,566.36 18,276,904.98 21,539,777.26 18,276,904.00 38.97 % 25,400,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 3,474,726.30 3,835,977.56 4,153,981.20 3,835,977.00 8.45 % 4,160,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 27,071,292.66 22,112,882.54 25,693,758.46 22,112,881.00 29,560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 38.80 29.10 29.10 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 9,250.00 3,300.00 13,810.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 321,712.98 316,235.31 358,249.40 320,000.00 -6.25 % 300,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,711,549.00 3,896,898.00 3,234,244.00 3,896,900.00 -76.90 % 900,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 8,646.97 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 7,859.00 27.24 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,042,550.78 4,216,462.41 3,614,979.47 4,244,759.00 1,220,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 377,123.00 271,945.00 379,613.00 320,000.00 6.25 % 340,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 351,500.00 285,500.00 381,000.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     ดอกเบี้ย 5,228,324.33 4,642,994.37 4,463,811.48 4,642,000.00 -24.60 % 3,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,956,947.33 5,200,439.37 5,224,424.48 5,262,000.00 4,040,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 2,492,500.00 1,494,000.00 915,000.00 2,000,000.00 -50.00 % 1,000,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 564.00 6,900.00 96.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 116,790.74 79,929.17 171,642.86 300,000.00 36.67 % 410,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,609,854.74 1,580,829.17 1,086,738.86 2,300,000.00 1,410,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 535,843.00 10,825.00 200,000.00 -97.50 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 535,843.00 10,825.00 200,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 173,309,362.04 182,879,492.12 187,795,785.54 183,091,500.00 1.85 % 186,486,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 119,195,927.25 122,106,053.76 117,360,139.01 0.00 100.00 % 120,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 43,596,825.57 46,754,806.77 51,700,394.70 50,000,000.00 0.00 % 50,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 125,000,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 336,102,114.86 351,740,352.65 356,856,319.25 358,091,500.00 356,486,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

508,107,659.00 522,244,326.00 523,587,569.00 677,788,860.00 -8.93 % 617,279,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 508,107,659.00 522,244,326.00 523,587,569.00 677,788,860.00 617,279,000.00
รวมทุกหมวด 882,890,419.37 907,631,135.14 916,074,614.52 1,070,000,000.00 1,010,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,010,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 29,560,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 25,400,000 บาท

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 4,160,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,220,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 300,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 900,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,040,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 340,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 200,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 3,500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,410,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,000,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 410,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 356,486,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 186,486,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 120,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 50,000,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 617,279,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 617,279,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอ เมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,010,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 100,715,110 บาท

งบบุคลากร รวม 35,267,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,363,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท

1. ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  55,530  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  666,360  บาท         
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  732,960  บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  7,500  บาท  จํานวน  12  เดือน   
รวมเป็นเงิน  180,000  บาท     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 10,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 7,500 บาท เดือนละ 15,000 บาท  
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 180,000 บาท    
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท

4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท  จํานวน  12  เดือน
รวมเป็นเงิน  933,120  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  166,560  บาท  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,264,800 บาท

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  366,480  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  599,760  บาท            
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 27 อัตรา  เดือนละ  19,440  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน  6,298,560  บาท      
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 24,904,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 18,613,850 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานสังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น       
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน สํานักปลัด 
รวม  13,264,130  บาท
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 30 อัตรา ตั้งไว้ 12,753,930 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 30 อัตรา ตั้งไว้    255,100 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 30 อัตรา ตั้งไว้    255,100 บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน กองกิจการสภา   
รวม 5,349,720  บาท
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 5,143,920 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 11 อัตรา ตั้งไว้   102,900 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา ตั้งไว้   102,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 550,800 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกองและนิติกร สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น     
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  สํานักปลัด  
รวม  483,600  บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   ตั้งไว้  483,600  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  120,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  134,400  บาท   
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท  
- ตําแหน่งนิติกร 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   4,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  162,000  บาท        
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  กองกิจการสภา 
รวม 67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 514,800 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการ
บริหารงาน ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองและหัวหน้าฝ่าย 
สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น     
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  สํานักปลัด          
ตั้งไว้  393,600  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  120,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  134,400  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  72,000  บาท    
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  กองกิจการสภา   
ตั้งไว้  121,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,759,160 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ 
ปฎิบัติหน้าที่สังกัดสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด 
รวม  4,320,720  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
จํานวน  31  อัตรา  ตั้งไว้  4,236,000  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     
จํานวน  31  อัตรา  ตั้งไว้  84,720 บาท
- ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  24,040  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  288,480  บาท     
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  24,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  294,000  บาท 
-  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  23,810  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  285,720  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  13,150  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  315,600  บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  10,980  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  263,520  บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,770  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  153,240  บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)  
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  478,560  บาท    
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,860  บาท  จํานวน  12  เดือน  
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เป็นเงิน  166,320  บาท  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  239,280  บาท   
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  239,280  บาท 
- คนงาน  
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  432,000  บาท  
- คนงาน (แม่บ้าน) 
จํานวน  5  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  540,000  บาท 
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  324,000  บาท     
- พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ    9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  216,000  บาท  
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา   
รวม  438,440  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จํานวน  3  อัตรา  ตั้งไว้  429,840  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ      
จํานวน  3  อัตรา  ตั้งไว้  8,600  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  14,220  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 170,640 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 124,440 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 134,760 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 465,420 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่สังกัด
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 31 อัตรา 
และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน  3  อัตรา 
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด       
ตั้งไว้  417,420  บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองกิจการสภา 
ตั้งไว้  48,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 63,858,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,060,000 บาท

1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว้  7,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงาน  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสายงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างประจําประเภทค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ  การตรวจกระดาษ
คําตอบในการดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:41 หน้า : 10/495



ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 180,000 บาท

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการวิสามัญ
ประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สํานักปลัด  ตั้งไว้  90,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
กองกิจการสภา  ตั้งไว้  40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 54,452,780 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,943,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  1,360,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าจ้างทําเอกสารค่าทําความสะอาด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(กรณีหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกขอใช้หอประชุม)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งระบบประปารวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอื่น ฯลฯ 
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของสํานักปลัด
และกองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักปลัด         
ตั้งไว้  1,300,000  บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  กองกิจการสภา  
ตั้งไว้  60,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารจัดทํารายงานผลงาน
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายงานการประชุมค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าจัดทํา
วารสารเอกสารงานประชาสัมพันธ์หนังสือประจําเดือน
ประชาสัมพันธ์  การลงโฆษณาทางวารสาร  หนังสือพิมพ์  
สิ่งพิมพ์ ค่าจัดทําสื่อวีดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  สปอร์ตโฆษณา 
ค่าจัดทําป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:41 หน้า : 12/495



3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าธรรมเนียม ค่าคําร้อง  ค่าคําขอ  ค่าหมาย  ค่าประกาศ 
ค่าอากรและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ในชั้นตํารวจ ชั้นอัยการชั้นศาลและชั้นการบังคับคดีตามกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดการขยะ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานของจังหวัดกาฬสินธุ์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง  
ค่าอาหารค่าน้ําดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการจัดงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งานรัฐพิธี  
ราชพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา งานพระราชทานเพลิงศพ 
บุคคลสําคัญ โครงการต่อต้านยาเสพติด งานวันต่อต้าน
คอรัปชั่นสากลและงานอื่นๆซึ่งจังหวัดเป็นเจ้าภาพและ
ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,750,000 บาท

6. ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ในกิจการที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งในและนอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึ่งจัดโดยกระทรวง  กรม  
จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ  สมาคม  สโมสร  ฯลฯ เพื่อการพัฒนาความรู้และ
เสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     
7. ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
ตั้งไว้  1,500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้  500,000 บาท
- พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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8. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฏหมายตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 50,000 บาท

9. ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
มาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี จํานวน 1,000,000 บาท

10. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  ราชพิธี  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องราชสักการะ ประเภทดอกไม้ ธูป
เทียนแพร  พลุ  ดอกไม้ไฟ  พานพุ่ม  พวงมาลา  ผ้าระบาย  
พระบรมฉายาลักษณ์หรือวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการ
จัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา งานรดน้ําดําหัว  
งานรับเสด็จ  ป้ายและวัสดุเกี่ยวกับงานของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 1,130,000 บาท

11. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าโดยสารยานพาหนะค่าเช่าที่พัก
ของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
วิสามัญประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ การประชุมเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
11.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก   
สํานักปลัด  ตั้งไว้  700,000  บาท
11.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสมาชิกสภาฯ  
กองกิจการสภา  ตั้งไว้  350,000  บาท
11.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
คณะกรรมการประจําสภาฯ  กองกิจการสภา  
ตั้งไว้  80,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:41 หน้า : 16/495



โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 41,000,000 บาท

12. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2564 เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติการ
นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อกําหนดต่าง ๆ  
รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  3  
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 208,000 บาท

13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  ฯลฯ  เพื่อ
ป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ให้หมดสิ้นไปและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
นําประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รายละเอียดตามโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  186  ข้อ  7
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

14. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ  ฯลฯ เพื่อป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มคณะ
ผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ให้หมดสิ้นไป และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
และนําประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผน
แก้ไขปัญหายาเสพติด รายละเอียดตามโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  185  ข้อ  6   
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ฯลฯ  เป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างการทํางานให้มีประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  184  ข้อ  2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 250,000 บาท

16. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
และกระตุ้นให้มีความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อาเซียน นํามา
ประยุกต์ใช้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้พร้อมเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมที่จะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดตามโครงการกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  201  ข้อ  39
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม
และจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  158  ข้อ  2         
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โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร     
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

18. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ 
ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
เพื่อปลุกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในกลุ่มคณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และเพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  191  ข้อ  19       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,671,780 บาท

19. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  250,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการ
จ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานที่นํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
19.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  สํานักปลัด  
ตั้งไว้  200,000  บาท
19.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  กองกิจการสภา  
ตั้งไว้  50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  ตั้งไว้  5,421,780  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทอาคารและ
สถานที่  สํานักงาน  หอประชุม  บ้านพักพนักงาน  ลิฟท์
ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา ห้องเก็บพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,645,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 455,500 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  420,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ 
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด         ตั้งไว้  270,000  บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองกิจการสภา   ตั้งไว้  150,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     
2. ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฏหมายและระเบียบต่างๆ   
ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือกฏหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ บอกรับวารสาร สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องมีการ
โฆษณาและเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     
3. ค่าจัดซื้อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร
สํานักงาน กพ. ตั้งไว้  15,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร 
ก.พ. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเพื่อปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคํานึงถึงความประหยัด
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  สายอากาศ หลอดไฟ 
โคมไฟ สะพานไฟ  ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการ
สํานักปลัดและกองกิจการสภา  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
4.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักปลัด       ตั้งไว้ 70,000 บาท
4.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองกิจการสภา ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แก้วน้ํา  
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด แปรง น้ํายา
ทําความสะอาดและวัสดุอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดและกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
5.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักปลัด       
ตั้งไว้ 130,000 บาท
5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  กองกิจการสภา 
ตั้งไว้  20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

6. ค่าวัสดุก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ  ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ เหล็ก
ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู เชือก ท่อคอนกรีต 
สีทินเนอร์ ท่อ PVC และวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในการ
ซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท

7. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  ประจําสํานักปลัดและกองกิจการสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักปลัด
ตั้งไว้  70,000  บาท
7.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองกิจการสภา
ตั้งไว้   50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 430,000 บาท

8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
สําหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องมือต่าง ๆ  นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดและ
กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
8.1  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักปลัด
ตั้งไว้  370,000  บาท
8.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองกิจการสภา
ตั้งไว้   60,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  พลาสเตอร์ 
น้ํายาล้างแผล  ถุงมือ  กรรไกร  ยาสามัญประจําบ้านและน้ํายา
เคมีหรือเคมีภัณฑ์อื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องมีไว้ใช้ประจําตู้ยากลาง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

10. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาต้นไม้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
สวนไดโนเสาร์ สวนหย่อมหน้าสํานักงาน สนามแข่งเรือ
อําเภอกมลาไสย  เป็นต้น โดยจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ประเภทสารเคมี  ปุ๋ย พันธุ์พืช ใบมีด เครื่องตัดหญ้า มีด 
เชือก สปริงเกอร์  จอบ เสียม ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 
สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

11.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  ประเภทกระดาษโฟโต้  ภาพถ่ายกระดาษ
สติ๊กเกอร์  โปสเตอร์  ผ้าไวนิล  วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  เพื่อใช้
ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
11.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักปลัด
ตั้งไว้  20,000 บาท
11.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  กองกิจการสภา
ตั้งไว้  20,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 230,000 บาท

12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง
หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิล
คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ  (HUB)  Printer 
Switching Box  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กิจการของสํานักปลัดและกองกิจการสภา  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
12.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักปลัด        
ตั้งไว้  160,000  บาท
12.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองกิจการสภา   
ตั้งไว้  70,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 250,000 บาท

1. ค่าบริการไปรษณีย์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฝากส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณ เครือข่ายสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์โทรภาพผ่านสัญญาณ ดาวเทียมหรือ
ระบบเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,589,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,589,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ จํานวน 58,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ จํานวน 15 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 58,5000 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารประชุมสภาฯ จํานวน 49,500 บาท

2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารประชุมสภาฯ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารประชุมสภาฯ จํานวน 
9 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 49,500 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 64,800 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท รวมเป็นเงิน 
64,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จํานวน 48,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,000 บาท รวมเป็นเงิน 
48,000 บาท เพื่อใช้จัดทําบัตรประจําตัวพนักงาน ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
- จํานวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ
- จํานวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง
- ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว - ดํา ไม่น้อยกว่า 600 ใบ
ต่อชั่วโมง
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 200,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
200,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 12,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อใช้เก็บ
เอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ประจําสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

ค่าจัดซื้อตู้ลําโพง จํานวน 28,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อตู้ลําโพง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้ลําโพง จํานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 
4,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้า TOP เมลานีน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 26,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้า TOP เมลานีน 
พร้อมเก้าอี้ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้า TOP 
เมลานีน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 26,000 บาทการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ จํานวน 499,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 499,000 บาท รวมเป็นเงิน 499,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการข้าราชสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) จํานวน 8,600 บาท

10. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ SMART TV จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 13,500 บาท เพื่อใช้ต้อนรับประชาชนและผู้ที่มา
ติดต่อราชการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) ไม่น้อยกว่า 1366 X 768 พิกเซล 
2) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 
เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 170,000 บาท

11. ค่าจัดซื้อไมโครโฟน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 34 ตัว ราคาตัวละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 170,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

ค่าจัดซื้อไมล์ลอย จํานวน 10,000 บาท

12. ค่าจัดซื้อไมล์ลอย 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อไมล์ลอย  จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการประจํากองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 18,000 บาท

13. ค่าจัดซื้อตู้เย็น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 คิว 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 
18,000 บาท เพื่อใช้ในประจําสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
(กองกิจการสภา)

จํานวน 46,000 บาท

14. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล  จํานวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
23,000  บาท  รวมเป็นเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก 
4 ( core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูงจํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4GB-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  SATA  ชนิดหรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1TB  หรือชนิด  Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จํานวน  1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  Network ( Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1  ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว 
ความละเอียดแบบ  FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
(สํานักปลัด)

จํานวน 46,000 บาท

15. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล  จํานวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
23,000  บาท  รวมเป็นเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก 
4 ( core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูงจํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4 GB-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  SATA  ชนิดหรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1TB  หรือชนิด  Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จํานวน  1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  Network (Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1  ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว 
ความละเอียดแบบ  FHD (1920x1080)
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- สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจําสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

16. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จํานวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHzและมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n, ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 130,000 บาท

17. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 130,000 บาท รวมเป็นเงิน 
130,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) 
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA 
ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 200 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
จํานวน 2 หน่วย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

18. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,200 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 46/495



ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network จํานวน 17,800 บาท

19. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดําชนิด Network จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย กว่า1 ช่องหรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า250แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจําสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

20. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 
11,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 42,000 บาท

21. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง   จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 42,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม
WebBrowser ได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 27,000 บาท

22. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point)  จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 27,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน(IEEE 802.11b, g, n, ac) 
ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
WebBrowser ได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์อิงเก๊ต (กองกิจการสภาฯ) จํานวน 27,000 บาท

23. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท   จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ27,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-Print/Fax/Copy/Scan/PCFax/Direct Print 
-Automatic 2-Sided Print
-Print Speed ขาวดํา 22/สี20(แผ่น/นาที)
-Resolution สูงสุด 1200x4800 dpi
-Copy Resolution สูงสุด 1200x4800 dpi
-Scan ความละเอียดสูงสุด 1200x2400 dpi
-Fax speed 33.6 Kbps
-ถาดบรรจุกระดาษ
-หน่วยความจํา  256  MB
-เชื่อมต่อผ่านพอร์ด USB/LAN/WiFi
-รองรับการพิมพ์ได้ถึงขนาด A3
-รองรับการถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A3
-รองรับการสแกนเอกสารได้ถึงขนาด A3
-รับประกัน  2  ปี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองกิจการสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,803,210 บาท
งบบุคลากร รวม 7,675,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,675,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,375,260 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้ 6,130,040 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้   122,610 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้   122,610 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 77,520 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ ค่าเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับการสู้รบ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แยกเป็น    
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  860  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  10,320  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200   บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ          
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  54,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 323,870 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผน
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้  317,520  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทน   จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้     6,350  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 693,400 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 5 อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผน
และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน 5 อัตรา 
ตั้งไว้ 679,800  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ       จํานวน 5 อัตรา 
ตั้งไว้   13,600  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  12,770  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  306,480  บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  373,320  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,360 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  5  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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งบดําเนินงาน รวม 1,732,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
/โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอื่น ฯลฯ  เพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 600,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการในการจัดประชุมอบรมของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนดูแลการทํางานตามภารกิจ
กองแผนและงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัด
ประชุมจัดทําทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ เพื่อจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดเวทีประชาคม  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
จ่ายเป็นค่ารับรอง ประเภทอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร 
ฯลฯ ในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
อํานาจหน้าที่และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 220,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตาม
ประเมินผลงานโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ/เพิ่มเติม และเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และติดตามประเมินผล
โครงการประเภทเงินอุดหนุนให้หน่วยงานราชการอื่น เพื่อนํามา
พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของพนักงาน ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างสังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 522,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ  
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
ภารกิจของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ น้ํากลั่น 
ใบปัดน้ําฝนยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ประจํากองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและ
งานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ 
ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 230,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่องหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิล
คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) Printer Switching
Box เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 45,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ จํานวน 15,600 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ จํานวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,600 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการประจํากองแผนและ
งบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 7,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการประจํากองแผนและงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
รวมเป็นเงิน 23,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork (Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

งบรายจ่ายอื่น รวม 350,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 350,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
พัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 350,000 บาท

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความชํานาญ ดําเนินการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ศึกษาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และนําผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และนําผลได้มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 199   ข้อ  34
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งานบริหารงานคลัง รวม 25,748,610 บาท
งบบุคลากร รวม 16,747,410 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,747,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,833,690 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือนตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติ
งานสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
1.1 ค่าเงินเดือนพนักงาน กองคลัง 
รวม  7,235,080  บาท
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 18 อัตรา  ตั้งไว้ 6,956,800 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 18 อัตรา  ตั้งไว้   139,140 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 18 อัตรา  ตั้งไว้   139,140 บาท
1.2 ค่าเงินเดือนพนักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน   
รวม 5,919,520  บาท
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้ 5,691,840 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้   113,840 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 16 อัตรา  ตั้งไว้   113,840 บาท
1.3 ค่าเงินเดือนพนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  
รวม  1,679,090  บาท
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 4 อัตรา  ตั้งไว้ 1,646,160 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา  ตั้งไว้     32,930 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานและเงินค่าตอบแทน
อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  สําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ  สังกัดกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  กองคลัง 
รวม  67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท   
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
รวม  67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองคลัง  
ตั้งไว้  103,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท     
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 36,000  บาท
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  103,200 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  5,600 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท   
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  36,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,428,140 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองคลัง  
รวม  565,020  บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  4  อัตรา  
ตั้งไว้  553,920  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  4  อัตรา   
ตั้งไว้   11,100  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,780  บาท   จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  153,360  บาท   
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,640  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  151,680  บาท       
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  248,880  บาท         
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
รวม 614,140 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 4 อัตรา  
ตั้งไว้  602,040  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ  จํานวน  4 
อัตรา ตั้งไว้   12,100  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน  2  อัตรา เดือนละ  13,150  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  315,600  บาท       
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-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,640  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  151,680  บาท       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,230  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  134,760  บาท       
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  หน่วยตรวจสอบภายใน   
รวม   248,980 บาท
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งไว้  244,080  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งไว้  4,900  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,370  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  124,440  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)   
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   9,970  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  119,640  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,780 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
กองคลัง  ตั้งไว้ 61,800 บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน   ตั้งไว้  34,980 บาท
5.3 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
หน่วยตรวจสอบภายใน   ตั้งไว้ 48,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 8,617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,893,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 850,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยกําหนดให้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 143,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง 
กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองคลัง  ตั้งไว้ 90,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000  บาท
2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้ 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000,000 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานทุกส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพัก
และมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 900,000 บาท

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
พนักงานและลูกจ้างประจําของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

ค่าใช้สอย รวม 905,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ  
ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

2. ค่ารับรองและพิธีการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างทําอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง  รวมทั้งค่าบริการรับรองบุคคล
หรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
มาทัศนศึกษาดูงานและคณะที่มาตรวจราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ เพื่อออกติดตาม
การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และงานด้านพัสดุของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อออกให้บริการ
รับชําระค่าเช่าซื้อที่ดินของรัฐ ค่าธรรมเนียมบํารุง/
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม
และจากสถานการค้าน้ํามันและการเดินทางไปราชการอื่น
ตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ    
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน

จํานวน 30,000 บาท

4. โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่
บุคลากรของโรงเรียน  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ เพื่อตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และให้คําแนะนําแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียดตามโครงการหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  204  ข้อ  46
    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 71/495



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 250,000 บาท

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงด้านการงบประมาณ การพัสดุการเงิน การคลัง 
โดยใช้ระบบเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติ ทําให้การปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง การจัดทํางบประมาณ การรับเงิน การวางฎีกา 
เบิกจ่ายเงิน  การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงรายการ
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี เพื่อให้ระบบลงบัญชีและรายงาน
ทางการเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน รายละเอียด
ตามโครงการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  203  ข้อ  45       
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market ระบบ e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market 
ระบบ e-bidding ตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ e-bidding เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ด้านการพัสดุ รายละเอียดตามโครงการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  192  ข้อ  22   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 125,000 บาท

7. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา  
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน 
7.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองคลัง  ตั้งไว้ 80,000 บาท
7.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 40,000 บาท
7.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้ 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 74/495



ค่าวัสดุ รวม 1,199,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 685,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  655,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ ต่าง ๆ 
ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อการปฏิบัติงานของ
กองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สินและหน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง                 ตั้งไว้ 230,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุสํานักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 25,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าแบบพิมพ์  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าแบบพิมพ์ จัดซื้อแบบใบฏีกา บัญชีงบหน้า 
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนวัสดุหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในภารกิจของกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
2.1 ค่าแบบพิมพ์  กองคลัง                   ตั้งไว้  20,000  บาท
2.2 ค่าแบบพิมพ์  กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  10,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศสะพานไฟ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการ
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง                    
ตั้งไว้  5,000  บาท
3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  5,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 42,000 บาท

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แบตเตอรี่  
น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝน  ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ 
ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
4.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองคลัง  
ตั้งไว้  20,000  บาท
4.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    
ตั้งไว้  20,000  บาท
4.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  หน่วยตรวจสอบภายใน    
ตั้งไว้  2,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 92,000 บาท

5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจอื่น ๆ  ของกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
5.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 
ตั้งไว้  50,000  บาท
5.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  40,000  บาท
5.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้  2,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 370,000 บาท

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาน
(HUB) Printer Switching Box เครื่องอ่าน และบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกิจการของกองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
และหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
6.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง                  
ตั้งไว้  180,000  บาท
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  180,000  บาท
6.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตั้งไว้    10,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 220,000 บาท

2. ค่าน้ําประปา  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ําประปา เช่น ค่าธรรมเนียมค่าบริการ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

3.  ค่าบริการโทรศัพท์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ 
การรับส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อระบบสัญญาณ เครือข่าย  สื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพ ผ่านสัญญาณ  ดาวเทียมหรือ
ระบบเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 384,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 384,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 180,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว - ดํา) ความเร็วไม่ต่ํากว่า 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 180,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อใช้
ถ่ายเอกสารหรือการทําสําเนาเอกสารต่างๆ ของทางราชการ
ประจํากองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 33,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานนักบริหาร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 16,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท  เพื่อใช้
ในการปฎิบัติราชการของนักบริหารประจํากองคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล
(กองคลัง)

จํานวน 46,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
(กองคลัง)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network (Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
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ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 46,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork (Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
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- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network
(กองคลัง)

จํานวน 17,800 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
(กองคลัง) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท 
รวมเป็นเงิน 17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 17,800 บาท

6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
(กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท  
รวมเป็นเงิน 17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network 
(กองคลัง)

จํานวน 10,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง  องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

8. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 
11,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000
 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า4แกนหลัก(4 core) 
จํานวน1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ Cacheาแบบ Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า2.3GHzและมีหน่วย ประมวล
ผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า10
 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ Cacheาแบบ Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า1TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า250 GB จํานวน1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า12นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า3ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบHDMI หรือVGA จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 20,332,260 บาท

งบบุคลากร รวม 9,590,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,590,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,195,880 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 7,880,640 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 22 อัตรา ตั้งไว้   157,620 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 22 อัตรา ตั้งไว้   157,620 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน   67,200  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
หัวหน้าฝ่าย  และศึกษานิเทศก์สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   67,200  บาท      
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย          
จํานวน  2  อัตรา    เดือนละ   1,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   36,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,192,180 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา    
ตั้งไว้   1,168,800  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  7  อัตรา    
ตั้งไว้  23,380  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   13,150  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  157,800  บาท       
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   12,770  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  153,240  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   13,610  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  163,320  บาท      
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   11,230  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,760  บาท
-  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   15,900  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,800  บาท      
-  ผู้ช่วยครู 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   20,140  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  241,680  บาท   
-  ผู้ช่วยครู 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   15,900  บาท  
จํานวน  8  เดือน  เป็นเงิน   127,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,800 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  7  อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 10,742,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน  และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าใช้สอย รวม 10,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าเข้าเล่มเอกสารของราชการ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์/ โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ  
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เข้าร่วมการอบรม การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตาม
โครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 450,000 บาท

3. ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์เกี่ยวกับ
ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม พิธีการทางศาสนาเช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
จัดงาน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ 
เพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู  สืบทอด
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 164  ข้อ  3
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โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน จํานวน 240,000 บาท

4. โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ครู - นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน สามารถนําความรู้
ไปถ่ายทอดและนําความรู้ไปใข้ในชีวิตประจําวันได้สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 180 ข้อ 23  
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

5. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลซึ่งมีการแข่งขัน ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักเรียนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการแข่งขันกีฬาคัดเลือกนักกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  
และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  155  ข้อ 1
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โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการ
อย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  182  ข้อ  27 
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,000,000 บาท

7. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าวัสดุ
ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  10     
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร   
การเรียนการสอน

จํานวน 60,000 บาท

8. โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อให้ครู ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  177  ข้อ 11
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โครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 250,000 บาท

9. โครงการปฏิบัติธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงและแสงสว่าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจ
การด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคี 
ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นการปลูกฝังศีลธรรม
ให้พุทธศาสนิกชนรายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  2   
  

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 120,000 บาท

10. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ  
เพื่อให้โรงเรียนดําเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
รายละเอียดโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  175  ข้อ  5  
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โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท

11. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน
ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการดําเนินงานในระบอบประชาธิปไตย 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  4     

โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

12. โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมทางวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 178  ข้อ  14    
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)

จํานวน 400,000 บาท

13. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU) เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าลงทะเบียน 
(การฝึกอบรม) ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  200  ข้อ  36  
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) จํานวน 2,400,000 บาท

14. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU) โดยจ้างครูภาษาจีนโรงเรียนละ 1 คน  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีน
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เดือนละ 20,000 บาท จํานวน 10 เดือน 
เป็นเงิน  200,000 บาท/โรงเรียน  จํานวน 12 โรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 973  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษา
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  178  ข้อ  16     
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จํานวน 3,000,000 บาท

15. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ  โดยจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 
1 คน เดือนละ 25,000 บาท  จํานวน 10 เดือน เป็นเงิน 
250,000 บาท/โรงเรียน จํานวน 12 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 
3,000,000 บาท เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษให้นักเรียน  ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 973 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรเจ้าของภาษาด้วย
เงินรายได้สถานศึกษา      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  178  ข้อ  17
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โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 200,000 บาท

16. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ประสาน
งานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แต่ละศูนย์ฯ ดําเนินกิจกรรม/ โครงการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  176  ข้อ  8   
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โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

17. โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง ฯลฯ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวกาฬสินธุ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
กาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนเผยแพร่และแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง ผ้าไหมแพรวา
กาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  1   
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โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

18. โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการลูกเสือของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กํากับลูกเสือ 
และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
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โครงการวันครู จํานวน 100,000 บาท

19.  โครงการวันครู 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันครู เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทําเกียรติบัตรค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
เพื่อยกย่อง เทิดทูนและสร้างขวัญกําลังใจแด่คุณครูตลอดจน
เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 200 ข้อ 37           
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

20. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้
ด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนสามารถจัดทําหลักสูตร
การท่องเที่ยวในโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน เพิ่มทักษะ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยว และนําความรู้
ที่ได้มาดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 180  ข้อ  22  
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โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน   
ให้แก่นักเรียนในสังกัด

จํานวน 100,000 บาท

21. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
ให้แก่นักเรียนในสังกัด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาขีพ
สร้างรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด 
เช่น ค่าจ้าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียนแก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 12 โรงเรียน ให้นักเรียนมีงานทําในระหว่าง
ปิดภาคเรียนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึก
วินัยความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 081.4/ว 413 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 
เรื่อง การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 173 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

22. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมา 
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 332,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ําดื่ม แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่  น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝนยาง
รถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์  ประจํากองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ํามัน
หล่อลื่นใช้กับรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน 
ตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง  หมึกเครื่องพิมพ์  
แผ่นกรองแสง  ซอฟแวร์  สายเคเบิลคอมพิวเตอร์  
เครื่องกระจายสัญญาน (HUB) Printer Switching Box 
เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูล ฯลฯ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 291,526,800 บาท
งบบุคลากร รวม 233,511,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,511,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 183,452,700 บาท

1. ค่าเงินเดือนครู  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน            

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,210,900 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ค่าครองชีพชั่วคราว  ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน
เต็มขั้น) ค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน 
ประเภทชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
2.1 ค่าตอบแทนพิเศษ                   ตั้งไว้      183,200 บาท
2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน               ตั้งไว้  18,177,600 บาท
2.3 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน   ตั้งไว้        21,000 บาท
2.4 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน   ตั้งไว้    1,829,100 บาท  
     เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน         

เงินวิทยฐานะ จํานวน 22,251,600 บาท

3. ค่าเงินวิทยฐานะ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ประเภทชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,004,300 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกประจําและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,277,100 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
และพนักงานจ้างทั่วไป  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 315,200 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้าง
ทั่วไป โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    
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งบดําเนินงาน รวม 56,220,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 56,220,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 41,233,500 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หรือโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินการ ดังนี้
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้  23,902,800  บาท
(1.) ค่าจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ตั้งไว้  11,840,900  บาท
(2.) ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  ตั้งไว้  1,648,000  บาท
(3.) ค่าจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6)  ตั้งไว้  10,413,900  บาท
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1.2 ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  6,334,100  บาท
(1.) ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ตั้งไว้  2,950,200  บาท
(2.) ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) ตั้งไว้  3,383,900  บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  2,855,700  บาท
(1.) ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ตั้งไว้  1,480,200  บาท
(2.) ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) ตั้งไว้  1,375,500  บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  2,642,700  บาท
(1.) ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ตั้งไว้  1,381,600  บาท
(2.) ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) ตั้งไว้  1,261,100  บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตั้งไว้  5,498,200  บาท
(1.) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ตั้งไว้  2,894,600  บาท
(2.) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-ม.6)  ตั้งไว้  2,603,600  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 11,971,600 บาท

2. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ เป็นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
ผู้กํากับดูแลจัดกิจกรรมทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา
นักเรียนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งไว้  240,000  บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตั้งไว้  201,600  บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ตั้งไว้  1,200,000  บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ตั้งไว้  600,000  บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ตั้งไว้  3,600,000  บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,258,600 บาท
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตั้งไว้  219,000  บาท
2.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  600,000  บาท
2.9 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  600,000  บาท
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2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "  ตั้งไว้  1,200,000  บาท
2.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.ตามกฎกระทรวง
พ.ศ.2561" อัตราคนละ 11,000 บาท อปท. แห่งละ 2 คน 
และสถานศึกษา 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน = 48 คน  
ตั้งไว้  550,000 บาท
2.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ  ตั้งไว้  200,000 บาท 
2.13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนสังกัด อปท. 
จํานวน 9 โรงเรียน  
      1. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  
      2. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
      3. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   
      4. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
      5. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
      6. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
      7. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
      8. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
      9. โรงเรียนหนองห้างพิทยา
ตั้งไว้  900,000  บาท
2.14 ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรให้ อปท. แห่งละ 50 คน 
คนละ 4,000 บาท  ตั้งไว้  200,000 บาท
2.15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จัดสรรให้โรงเรียน สังกัด อปท. แห่งละ 1 คน จํานวน 12
โรงเรียน คนละ 11,000 บาท จัดสรรให้กองการศึกษา 
ที่มีโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 1 คนละ 11,000 บาท
ตั้งไว้  143,000  บาท 
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2.16 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่ จัดสรรให้สถานศึกษาสังกัด อปท. 
แห่งละ 20,000 บาท จัดสรรให้กองการศึกษา แห่งละ 
20,000 บาท  ตั้งไว้ 260,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 3,015,000 บาท

3. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
(นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี) 
โดยจัดสรรให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
อัตราคนละ 1,500 บาท / ภาคเรียน (3,000 บาท / คน/ ปี) 
(* ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น )
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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งบลงทุน รวม 1,794,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,794,900 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าก่อสร้างที่จอดรถ โรงเรียนหนองห้างพิทยา จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างที่จอดรถ โรงเรียนหนองห้างพิทยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนหนองห้างพิทยา
โดยดําเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถ โครงสร้างหลังคาเหล็ก
และระบบไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  273/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 288 ข้อ 141

ค่าก่อสร้างหลังคาเหล็ก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

2. ค่าก่อสร้างหลังคาเหล็ก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาเหล็กทางเดินหน้าหอประชุม
หลังใหม่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม โดยดําเนินการ
รื้อพื้นคอนกรีต มุงหลังคาเหล็ก ทาสี และติดตั้งระบบไฟฟ้า
หอประชุมหลังใหม่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   274/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 276 ข้อ 108 
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ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

3. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนลําปาววิทยาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารดอนหัน
โรงเรียนลําปาววิทยาคม โดยดําเนินการเปลี่ยนประตู 
หน้าต่าง และทาสี อาคารดอนหัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   275/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 359 ข้อ 343

ค่าซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบัวขาว จํานวน 150,000 บาท

4. ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบัวขาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนการงานอาชีพ 
โรงเรียนบัวขาว โดยดําเนินการปูกระเบื้องอาคาร รื้อถอน
และติดตั้งประตู หน้าต่าง อาคารเรียนการงานอาชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   276/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 406 ข้อ 518
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ค่าทาสีอาคารหอประชุม โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จํานวน 147,900 บาท

5. ค่าทาสีอาคารหอประชุม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารหอประชุม แบบ 100/27 
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   277/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 271 ข้อ 100 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา โดยดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   278/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 349 ข้อ 311
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ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

จํานวน 149,000 บาท

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์
นักเรียน โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร โดยดําเนินการปรับปรุง
งานพื้นจอดรถ โครงสร้าง และหลังคาเหล็กโรงจอดรถ
จักรยานยนต์นักเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   279/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 366 ข้อ 370

ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 150,000 บาท

8. ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร อาคารเรียน 1 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โดยดําเนินการ
ปูกระเบื้องอาคารเรียน 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  280/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 386 ข้อ 453 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 128/495



ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ จํานวน 148,000 บาท

9. ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร อาคารปฏิบัติการงานและอาชีพ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยดําเนินการรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่
และเปลี่ยนเป็นหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน อาคารปฏิบัติ
การงานและอาชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   281/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 330 ข้อ 244 

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 150,000 บาท

10. ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
โดยดําเนินการปูกระเบื้องอาคารโรงอาหาร และระเบียง
อาคารเบญจมาศ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   282/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 258 ข้อ 45
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ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

11. ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3) โรงเรียนดงมูล
วิทยาคม โดยดําเนินการปรับปรุงงานพื้นคอนกรีต โครงสร้าง
และมุงหลังคาเหล็ก อาคารเรียน (อาคาร 3) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   283/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 382 ข้อ 441

ค่าพัฒนาและปรับปรุงศาลา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

12. ค่าพัฒนาและปรับปรุงศาลา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาและปรับปรุงศาลาศาสตร์พระราชา 
อาคารเรียน 1 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม โดยดําเนินการ
ปรับปรุงงานผนัง ประตู หน้าต่าง และระบบไฟฟ้า 
ศาลาศาสตร์พระราชา อาคาร 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   284/2564
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 424 ข้อ 567
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 12,752,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,702,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,196,476 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,876,916 บาท

1.  ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตั้งไว้ 2,086,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
ยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เป็นการสงเคราะห์
และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ดังนี้
1. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์           ตั้งไว้   310,000  บาท
2. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์          ตั้งไว้   200,000  บาท
3. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม         ตั้งไว้   170,000  บาท
4. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม          ตั้งไว้   300,000  บาท
5. โรงเรียนเมืองสมเด็จ                ตั้งไว้   400,000  บาท
6. โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้   236,000  บาท
7. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้   320,000  บาท
8. โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้   150,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2. ค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วยสอน 
ตั้งไว้ 1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการ
ช่วยสอน โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้  
1. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม            ตั้งไว้  300,000  บาท 
2. โรงเรียนลําปาววิทยาคม             ตั้งไว้  150,000  บาท
3. โรงเรียนหนองห้างพิทยา             ตั้งไว้  450,000  บาท
4. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม               ตั้งไว้  450,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาด ตั้งไว้  440,916 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามหญ้า 
พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน  ซ่อมแซม/บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้
1. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์                ตั้งไว้  108,000 บาท
2. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม               ตั้งไว้  108,000 บาท
3. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                  ตั้งไว้  144,916 บาท 
4. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร            ตั้งไว้   80,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 500,000 บาท

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน และการเดินทาง
ไปราชการอื่นตามภารกิจหน้าที่ ของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้ 
1. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์                ตั้งไว้ 150,000 บาท
2. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม               ตั้งไว้ 150,000 บาท
3. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม           ตั้งไว้ 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการ International Camp (โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร) จํานวน 100,000 บาท

2. โครงการ International Camp  
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  International 
Camp 2021  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อพัฒนานักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ความรู้  และฝึกฝนตัวเองด้านการทักษะภาษา รายละเอียด
ตามโครงการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 5

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)

จํานวน 100,000 บาท

3. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นคนดีมีจริยธรรม 
น้อมนําหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รายละเอียดตามโครงการ
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 4
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โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
(โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม)

จํานวน 109,560 บาท

4. โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
(โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดตาม
โครงการโรงเรียนโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 418 ข้อ 548  
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)

จํานวน 150,000 บาท

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดตาม
โครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  281 ข้อ 121
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร)

จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ ฯลฯ  เพื่อให้ความรู้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน 
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ  6
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โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
(โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม)

จํานวน 150,000 บาท

7. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
(โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ 
ค่าบัตรเข้าชม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์และ
สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
และชีวิตประจําวัน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 332 ข้อ 248 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)

จํานวน 100,000 บาท

8. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
(โรงเรียนหนองห้างพิทยา)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษารายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  281  ข้อ  122
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

9. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของทางราชการ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่ใช้ในราชการ
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 689,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 34,800 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ที่เย็บ กระดาษ
กรรไกร ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 155,000 บาท

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้
1 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์               ตั้งไว้ 80,000 บาท 
2. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม         ตั้งไว้ 25,000 บาท 
3. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                  ตั้งไว้ 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท

3. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ชุดแข่งขันกีฬา 
ชุดผึกซ้อมกีฬา เสื้อ กางเกง ถุงเท้า และวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้
เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม/แข่งขัน กีฬาฟุตบอล 
ตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางด้านฟุตบอล 
(E - sport football) 
โรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุกีฬา จํานวน 300,000 บาท

4. ค่าวัสดุกีฬา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายประตู
โกว์ฟุตบอล กรวยเล็ก กรวยใหญ่ ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา 
ลูกวอลเลย์บอล ลูกแชร์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ตะกร้าแชร์บอล 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 
ออกกําลังกาย อย่างเพียงพอ ตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านฟุตบอล (E - sport football) โรงเรียนหนองห้างพิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,815,824 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,937,100 บาท

1. ค่าไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้
1. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้  356,100 บาท
2. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์            ตั้งไว้  370,000 บาท  
3. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม           ตั้งไว้  240,000 บาท
4. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม            ตั้งไว้  200,000 บาท
5. โรงเรียนเมืองสมเด็จ                   ตั้งไว้  340,000 บาท
6. โรงเรียนลําปาววิทยาคม              ตั้งไว้  480,000 บาท
7. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้  140,000 บาท
8. โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้  355,000 บาท
9. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  432,000 บาท
10. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้  324,000 บาท
11. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  600,000 บาท
12. โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้ 2,100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 31,000 บาท

2. ค่าบริการโทรศัพท์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
การรับส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม             ตั้งไว้   6,000  บาท
2. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                 ตั้งไว้   5,000  บาท
3. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี        ตั้งไว้  20,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 847,724 บาท

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่าย
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียม
หรือระบบเคเบิลทีวีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้   45,000  บาท
2. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม            ตั้งไว้  124,440  บาท
3. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม             ตั้งไว้   25,000  บาท
4. โรงเรียนเมืองสมเด็จ                   ตั้งไว้   60,000  บาท
5. โรงเรียนลําปาววิทยาคม              ตั้งไว้   50,000  บาท
6. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้   70,200  บาท
7. โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้   45,000  บาท
8. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  168,084  บาท
9. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร          ตั้งไว้   96,000  บาท
10. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  180,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  50,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความสามารถในการสับย่อยที่ 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
(ขึ้นอยู่กับรูตะแกรง)
2. มีความสามารถในการหั่นและตัดกิ่งไม้ได้โตสุด 3 นิ้ว 
(76.2 มิลลิเมตร)
3. ต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า
เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนลําปาววิทยาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 223,797,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 223,797,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,992,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,992,000 บาท

1. ค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนละ 18,416,000 บาท  
จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  220,992,000  บาท  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ค่าใช้สอย รวม 2,805,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,805,500 บาท

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  
เช่น ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ 
และแลกเปลี่ยนทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน  รายละเอียดตามโครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า  9  ข้อ  1      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1,000,000 บาท

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  เพื่อสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับดูแลตนผู้สูงอายุ  สร้างการรับรู้  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ  รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  147  ข้อ  8
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โครงการอบรมเยาวชน  รู้รักสามัคคีนําความดี  พัฒนาท้องถิ่น จํานวน 550,000 บาท

2. โครงการอบรมเยาวชน รู้รักสามัคคี นําความดีพัฒนาท้องถิ่น   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชน 
รู้รักสามัคคีนําความดี พัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 149 ข้อ 13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 13,038,100 บาท

งบบุคลากร รวม 7,666,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,666,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,138,600 บาท

1. ค่าเงินเดือนพนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 15 อัตรา ตั้งไว้  5,902,500 บาท
- เงินเลื่อนระดับ         จํานวน 15 อัตรา ตั้งไว้    118,050 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 15 อัตรา ตั้งไว้    118,050 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น 
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น        
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  67,200  บาท       
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  36,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,311,400 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  และพนักงานงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น  
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  7 อัตรา 
ตั้งไว้ 1,285,680 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  7  อัตรา 
ตั้งไว้    25,720 บาท
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านสาธารณสุข 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  31,210  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  374,520  บาท      
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
จํานวน  2 อัตรา  เดือนละ  13,030  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  312,720  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 14,620  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  175,440  บาท         
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 12,640  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  303,360  บาท         
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 
จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 119,640  บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,600 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน 7 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 4,540,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 4,233,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 333,500 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ  เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าเข้าเล่มเอกสารของทางราชการหรือ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์/โทรคมนาคม/
โรงมหรสพ ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ตั้งไว้  328,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานตามภาร
กิจการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
บึงอร่าม หมู่ที่  20  ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  กิจกรรมการรักษาความสะอาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย การตัดแต่งแปลงไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ดอก
ไม้ประดับ) ไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น  การรักษาสภาพ (ค้ํายัน) 
ต้นไม้  การให้น้ํา ต้นไม้/สนามหญ้า/สวนหย่อม การดูแล
สวนหย่อมให้มีความสวยงาม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 400,000 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีในการพัฒนา
ชุมชน การขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน
และประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 148  ข้อ 11
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โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart Farmer)

จํานวน 1,000,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Young Smart Farmer)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) เช่น 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพเกษตรต้นแบบ ให้สามารถเป็นผู้นําด้าน
เกษตรในชุมชนตําบล อําเภอและจังหวัดได้ รายละเอียดตาม
โครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 167  ข้อ  11
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โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มในการส่งสร้างรายได้ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้มแข็ง
ของสมาชิกกลุ่ม  รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  166  ข้อ  9

โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 200,000 บาท

6. โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
อาชีพ การจัดทําของฝากของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 161  ข้อ  2
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โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ จํานวน 1,000,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทํา
การเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการทําการเกษตร ด้วยระบบอินทรีย์ ตลอด
จนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทําการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์แก่เกษตรกร  รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  171  ข้อ 23 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 600,000 บาท

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รายละเอียดตามโครงการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  154  ข้อ 10
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โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

9. โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภค 
พัฒนาความรู้ ด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์  
รายละเอียดตามโครงการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 172 ข้อ 25

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

10. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการ
จ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะรถยนต์  
รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 302,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ
แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หรือวัสดุ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในภารกิจของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
สําหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า  
เครื่องมือต่าง ๆ  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
งานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาใช้
ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 7,000 บาท

5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อทรายและน้ํายาพ่นกําจัดยุงลาย  
เพื่อกําจัดยุงลาย บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

6. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาต้นไม้  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
เป็นต้น  โดยจัดซื้อวัสดุประเภทสารเคมี  สารอินทรีย์
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย อาหารเสริมพืช พันธุ์พืช 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า มีด เชือก ไม้กวาดทางมะพร้าว
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดเก็บใบไม้ รถเข็น เศษวัสดุ  
ท่อ  ทางให้น้ําและวัสดุที่ใช้ต่อเชื่อมท่อ ฯลฯ  ที่นํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนื่องหมึกเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ 
เครื่องกระจายสัญญาน(HUB)Printer Switching Box 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 131,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
4 (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามาร การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TBหรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network ( Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูล
ประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 80,400 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 80,400 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 
5,200 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 700,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหาร
จัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้มั่นคงเพื่อประเมิน ประกวด คัดเลือก และยกย่องเชิดชู
ครอบครัวพัฒนา แผนชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่น ทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด และการบูรณาการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น  
รายละเอียดตามโครงการสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 437  ข้อ 23
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,650,000 บาท

1. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกมลาไสย ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2564 เทศบาลตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น เงินรางวัล 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทําสนามแข่งขัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  449  ข้อ  20   
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2. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนบุรี   ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
มหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ 
ประจําปี 2564 เช่น เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลโนนบุรี  
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  448  ข้อ  18    

3. เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ 2564 เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
เงินรางวัล ฯลฯ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ 
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป 
โดยจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณี
สงกรานต์ และจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  447  ข้อ  15 
 
4. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุยาคู ประจําปี 2564 เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ประชาชนได้มี
โอกาสทํากิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริม
การท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  456  ข้อ  35
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5. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาให้
ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และนําหลักธรรม
คําสอนไปใช้ในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  437  ข้อ  24 

6. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าปริวาสกรรม
ปฏิบัติธรรมประจําปี พ.ศ. 2564  เทศบาลตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญ
กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่  รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน้า 450 ข้อ 23                

7. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานมหกรรม
ประเพณีเส็งกลองร่องคํา แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน 
สู่มหกรรมกลองอาเซียน เทศบาลตําบลร่องคํา ประจําปี 
พ.ศ. 2564 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
และสืบสานภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ด้านการเส็งกลอง ส่งเสริมความรักความสามัคคีและ
ความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  444  ข้อ  6 
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8. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลภูปอ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา 
เทศบาลตําบลภูปอ ประจําปี  2564 เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งและ
จัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ 
เกียรติยศพระพุทธคุณและพระบารมีอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลภูปอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  454  ข้อ  31  

9. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหว้า  ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานระเพณี
วัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย 
ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน ประจําปี 2564  เช่น เงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาดนตรี เครื่องเสียง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาจัดทําตะไล  พิธีเปิด ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม
งานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้านซึ่งเป็นงานประเพณี
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไท
บ้านกุดหว้า  รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  450  ข้อ  22      
 
10. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจําปี 2564  เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมกิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคี
ในหมู่ประชาชน  รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลกุดสิม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  448  ข้อ  16  
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11. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพน  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์  ประจําปี 2564 เช่น เงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อดํารงและรักษาไว้ซึ่ง
ขนมธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของชุมชน  
เป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา  และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ 
ของชาวผู้ไทบ้านโพน และส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลไก
ทางวัฒนธรรมประเพณี รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  443  ข้อ  2
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 850,000 บาท

1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
บุญคูณลานและมหกรรมของดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวที 
เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงาม  
สืบต่อจากบรรพบุรุษและเป็นการแสดงออกของเกษตรกร
ชาวนาถึงความกตัญญูกตเวทีต่อข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อําเภอยางตลาด รายละเอียดตามโครงการสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  445  ข้อ  10   
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2. เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ทอดเทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง เงินรางวัล ฯลฯ 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธให้ดํารงอยู่ส่งเสริมบํารุงและสืบทอด
พระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สร้างสรรค์และ
จรรโลงงานวัฒนธรรมอันเป็นการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี  รายละเอียดตามโครงการสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  444  ข้อ  4
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3. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย  
ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญคูณลาน และมหกรรมของดี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจําปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เงินรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีที่ดีงาม สืบต่อจาก บรรพบุรุษเป็นประจําทุกปี เป็นการ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทํานา ส่งเสริม เผยแพร่
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่
อําเภอฆ้องชัย รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครอง
อําเภอฆ้องชัย 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  444  ข้อ  3   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 175/495



4. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก 
ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
องค์พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก  บวชชี - พราหมณ์  
ประจําปีงบประมาณ 2564 อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ค่าอาหาร และน้ําปานะ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
เพื่อให้ประชาชนในเขตอําเภอห้วยเม็กและอําเภอใกล้เคียง 
ได้ร่วมสักการบูชาพระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก  
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  449  ข้อ  21   
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5. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน 
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุญคูณลาน
เทศกาลของดีอําเภอดอนจาน ประจําปี 2564 อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม
นิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่
เกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกข้าว สร้างงานสร้างอาชีพ 
นอกเหนือจากการทํานาตามแนวทางการผลิตสินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชน 
รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  452  ข้อ  27     
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6. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง  ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่  ของดีอําเภอคําม่วง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชน
เป็นการนําเอาของดีประจําอําเภอคําม่วงมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  460  ข้อ  47   
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7. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุงศรี   
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดี ถิ่นดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอําเภอหนองกุงศรี 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของอําเภอ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครอง อําเภอหนองกุงศรี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  447  ข้อ  13    
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ  ตั้งไว้ 100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลานสืบตํานานพระแม่โพสพ 
ประจําปี พ.ศ. 2564  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ค่าจ้างเหมา เครื่องสํารองไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ไฟแสงสี 
เงินรางวัล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
เพื่อสร้างจิตสํานึก และสร้างความตระหนักให้กับ
พุทธศาสนิกชนได้เห็นคุณค่าความสําคัญของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม รายละเอียดตามโครงการ
สภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน้า  453  ข้อ  30            
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 55,390,900 บาท

งบบุคลากร รวม 27,519,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 27,519,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,880,340 บาท

1.  ค่าเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เงินปรับปรุงเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
-  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 39 อัตรา ตั้งไว้  15,269,540 บาท
-  เงินเลื่อนระดับ     จํานวน 39 อัตรา ตั้งไว้      305,400 บาท
-  ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 39 อัตรา ตั้งไว้      305,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับผู้บริหาร
ตําแหน่งผู้อํานวยการ สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 248,400 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,184,350 บาท

4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
-  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 6 อัตรา  ตั้งไว้   2,141,520 บาท
-  เงินเพิ่มค่าตอบแทน  จํานวน 6 อัตรา  ตั้งไว้       42,830 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:42 หน้า : 182/495



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,522,230 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ  ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเป็น       
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  63  อัตรา  
ตั้งไว้  8,355,120  บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ     จํานวน  63  อัตรา  
ตั้งไว้     167,110  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  16,700  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  200,400  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  18,630  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  223,560  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  15,220  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  182,640  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,970  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  119,640  บาท    
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  19,350  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  232,200  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  19,710  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  236,520  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล                       
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,770  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  153,240  บาท        
-  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ                    
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  11,690  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  140,280  บาท 
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-  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ                     
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  9,970  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  119,640  บาท     
 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  10,370  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  124,440  บาท           
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)            
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ     9,970  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  119,640  บาท 
-  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  12,780  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  153,360  บาท
-  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                      
จํานวน  1  อัตรา   เดือนละ  12,880  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  154,560 บาท        
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,200 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  158,400 บาท 
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)               
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,740 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  164,880 บาท   
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  12,830 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  153,960 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  13,610 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  326,640 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  13,480 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  323,520 บาท         
-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,790 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  129,480 บาท
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-  พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํา  (ผู้มีทักษะ)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,730 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  164,760 บาท
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก          
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  16,540 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  396,960 บาท                
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก          
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  381,600 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง         
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  15,900 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  572,400 บาท   
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก          
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  15,000 บาท    
จํานวน  8  เดือน เป็นเงิน  480,000 บาท      
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง         
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  15,000 บาท    
จํานวน  8  เดือน เป็นเงิน  120,000 บาท         
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ    9,400  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  338,400  บาท           
-  ช่างเครื่องสูบน้ํา
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ   9,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000 บาท          
-  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
จํานวน  9  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  972,000  บาท         
-  คนงาน (ทําถนนลาดยาง)           
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท         
-  คนงาน  (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อ)           
จํานวน  6  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  648,000 บาท
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-  คนงานประจํารถ         
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  9,000 บาท    
จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  324,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 549,540 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ จํานวน 63 อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 16,286,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 5,788,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,038,000 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกให้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุ
ประสงค์  
- จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลของกองช่าง จ้างเหมาซ่อม
แซมไฟส่องสว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์รับผิดชอบ
หรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามภารกิจอื่น ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  เป็นเงิน 266,000 บาท   
- ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย รักษา
ความปลอดภัยบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นเงิน  396,000  บาท    
- ภารกิจการสํารวจออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ
ของงานก่อสร้างต่าง ๆ  ประกอบด้วยกิจกรรมการวัดระยะ  
ถางป่า  เพื่อใช้ในการวางแนวของกล้อง  ทําจุดของระยะต่าง ๆ 
ช่วยเหลือในการหาระดับด้วยกล้องสํารวจตลอดจนขนย้ายงาน
กรอกข้อมูล คํานวณ ค่าระดับจากสมุดสนาม เพื่อใช้ในการ
ออกแบบเขียนแบบในสํานักงาน งานรวบรวม ข้อมูล และบันทึก
ข้อมูลการสํารวจออกแบบงานจัดทําแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบงานรับ - ส่ง - 
จ่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํารวจ งานตรวจสอบ
คุณภาพของงานก่อสร้างร่วมกับนายช่าง ในขณะก่อสร้างและ
งานแล้วเสร็จ เช่น งานตรวจสอบระดับ วัดระยะขนาด ขุดเจาะ
ทดสอบความหนาแน่นของงานถนน, อาคาร, แหล่งน้ําและอื่น ๆ  
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการสํารวจ 
ออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นเงิน  972,000  บาท    
-  ภารกิจการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล  ประกอบด้วย  
กิจกรรมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  การพัฒนาบ่อน้ําบาดาล
ด้วยการเป่าล้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 756,000 บาท
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-  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เป็นภารกิจการซ่อมบํารุงปกติ
ผิวทางลาดยาง ซึ่งเป็นการรักษาทางอยู่เป็นประจํา เพื่อให้
ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่และป้องกันมิให้ความเสียหาย
ลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patch) 
งานขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) หรือการซ่อมหลุมบ่อ 
การปรับระดับผิวทางที่หลุดเป็นแอ่งยุบตามร่องล้อหรือ
เป็นคลื่น งานตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทําความสะอาดร่องระบายน้ํา 
ตลอดจน การซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง
เป็นต้น  เป็นเงิน  648,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

2.  ค่าฝึกอบรมและรับรอง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง  ๆ  ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  การจัดทําผังเมือง
อื่นที่เกี่ยวข้อง         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 800,000 บาท

3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
การสํารวจออกแบบ  การตรวจสอบและควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการก่อสร้างซ่อมบํารุง/บูรณะทาง (การซ่อมบํารุง
ปกติผิวทางถนนลาดยางและถนนลูกรัง ตลอดจนทาง
ระบายน้ํา) แผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา
(การพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน การขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ํา
บาดาลและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ) 
แผนงานโครงการสูบน้ํานอกเขตชลประทาน (การสูบน้ํา
ช่วยเหลือเกษตรกร) โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเครื่องจักรกล การติดตามการใช้และ
ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์หรืองานอื่นที่ได้
รับมอบหมายของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

จํานวน 400,000 บาท

4. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งปฏิกูล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
อันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจ้างกําจัดขยะ
อันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จํานวน 12 โรงเรียนรู้ถึงการคัดแยกขยะอันตรายขยะเล็กทรอนิกส์
ออกจากขยะทั่วไปเพื่อที่จะนําขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตามมาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจ
และจัดทําระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาใช้เป็นปุ๋ยต่อไป 
รายละเอียดตามโครงการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 160 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

5.  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมา 
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  โดยมีลักษณะเป็นการจ้าง
ผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ให้ดําเนินการซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะเป่าล้าง 
บ่อบาดาล เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ปฏิบัติงาน  ครุภัณฑ์สํานักงาน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์เป็นต้น ที่ใช้ในราชการของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 10,387,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท

1.  ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 191/495



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท

2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํารองอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง, 
สัญญาณไฟกระพริบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น จําแนกดังนี้
2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสํารองอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณ
ไฟกระพริบ เช่น สายไฟ THW ขนาด 1x10 มม.  (ลวดทอง
แดง), แมกเนติกคอนแทรกเตอร์ ขนาด 220 V. 60 A, โฟโต้สวิทซ์
ขนาด 220 V. 12 A, เซฟตี้สวิทซ์ ขนาด 60 A (กันน้ํา), เบรกเกอร์
ขนาด 220 V.60 A (2p), หัวโฟโต้เซลล์, ปลอกสลิปเบอร์ 10
, หางปลาเบอร์ 10, เทปพันสายไฟ, เทปละลาย, เซอร์กิตเบรก
เกอร์ขนาด 10 A. 1 P, แผงหลอด LED, บัลลาสต์อีเล็คทรอนิค 
(OUT PUT 150 W), สายไฟฟ้า CV ขนาด 1 C x 10 มม.2 , 
สายไฟฟ้า CV ขนาด 3 C x 10 มม.2 แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 V 
และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเป็นต้น
2.2 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จําเป็นต้องใช้ภายในอาคารกองช่าง
และโรงซ่อมเครื่องจักรกล เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายอากาศและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
     
3. ค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงเสาไฟฟ้า  ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งตามถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น บันไดอลูมิเนียม ไขควงเช็คระบบ
ดิจิตอล ชุดไขควง มัลติมิเตอร์แบบเข็ม  ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 
คีมประเภทต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้งาน  เป็นต้น     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น  ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดทางมะพร้าว
ที่ตักขยะ  เข่ง และวัสดุอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
สํารวจระยะของงานทางสะพาน  แหล่งน้ํา  อาคารและอื่น ๆ
ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,422,000 บาท

5. ค่าหินย่อย  ตั้งไว้ 1,048,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินย่อย  หินคลุก หิน 3/8 และหินขนาด
ต่างๆ  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติผิวทางจราจรถนนลาดยาง 
(โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน)  รายละเอียดตาม
แผนการปฏิบัติงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     
6. ค่ายางแอสฟัสท์   ตั้งไว้  2,640,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางแอสฟัสท์ เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติ  
ผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้ม
ชาวบ้าน)  รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. ค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบํารุงและสํารวจ ตั้งไว้ 180,000 บาท
และตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ เหล็ก
ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย คอนกรีต ตะปู เชือก  ท่อคอนกรีต  
สี ทินเนอร์  คีมต่างๆ ค้อน ฯลฯ  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงอาคาร  
ทาง  สะพานและวัสดุเพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ /ใช้สําหรับเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตและ
แอสฟัลท์ติกและซ่อมบํารุงสิ่งก่อสร้างของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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8. ค่าวัสดุบ่อน้ําบาดาล  ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เกี่ยวกับการขุดเจาะ
บ่อน้ําบาดาล ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  หินกรวดคัด  ท่อกันทราย ท่อกรุบ่อ  
ท่อกรอง  กาวเชื่อมต่อ  ท่อพีวีซี  ข้อต่อ  ข้องอ ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะบ่อน้ําบาดาลของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    
9. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 .5 นิ้ว ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล ประเภท
ขุดเจาะหินแข็ง แบบกระดุมชนิด BUTTON BIT ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  4 .5  นิ้ว จํานวน  2  หัว  ราคาหัวละ  
40,000  บาท รวมเป็นเงิน  80,000  บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
    
10. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว  ตั้งไว้  90,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล  ประเภทขุดเจาะ
หินแข็ง แบบกระดุมชนิด BUTTON BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
5.5  นิ้ว  จํานวน  2  หัว  ราคาหัวละ  45,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  90,000  บาท  เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
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11. ค่าวัสขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล ประเภทขุดเจาะ
แบบใบพัด ชนิด DRAG BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 นิ้ว 
จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 
80,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
        
12. ค่าวัสดุชุดกระแทกเจาะหิน  ตั้งไว้  224,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดกระแทกเจาะหิน (DOWN THE 
HOLE HAMMER) จํานวน  2  ชุด ชุดละ 112,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 224,000 บาท ใช้สําหรับเจาะชั้นหินแข็งได้ 
โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมใช้กับความดันตั้งแต่ 100 PSI 
ที่ปริมาตรอากาศอัด 170 CFM ใช้กับขนาดบ่อ ตั้งแต่  4.5 นิ้ว 
ถึง 6.5 นิ้ว มีชุดวาล์วกันน้ํากลับเกลียวของ BACKHEAD 
เป็นเกลียวขนาด 2 นิ้วและมีอุปกรณ์ครบชุด เพื่อใช้กับชุด
ขุดเจาะบ่อน้ําบ่อดาล  ที่ให้บริการขุดเจาะแก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,055,000 บาท

13. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ 1,000,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรวมถึงสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานตามปกติ 
(ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ประกอบด้วย การซ่อม
บํารุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะ/
เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล  เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบํารุงฯลฯ 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

14. ค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุง  ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงรถยนต์ 
เครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ําเครื่องขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล 
และเครื่องยนต์อื่นตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น คีม ชุดไขควง กุญแจปากตาย 
แม่แรง เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

15. ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกั้นงานจราจร / กรวยจราจร 
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผงเหล็กกั้นงานจราจร / กรวยจราจร 
เพื่อใช้ในงานอํานวย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและซ่อม
บํารุงงานทางสะพาน แหล่งน้ํา อาคารและอื่น ๆ ตามภารกิจกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,200,000 บาท

16.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สําหรับใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่น ๆ ตั้งไว้ 500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่นๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเกียร์  จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องยนต์อื่น ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองช่าง เช่น งานสํารวจออกแบบ  งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานตรวจสอบ งานก่อสร้าง และซ่อมบํารุง โครงการ
ก่อสร้างต่างๆ งานติดตามการใช้และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล  
งานบําบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  งานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดและงานสาธารณูปโภคและสาธารณภัยกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

17. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับการก่อสร้าง
และซ่อมบํารุงถนน  ตั้งไว้  2,000,000  บาท      
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับการ
ซ่อมบํารุงถนนและปรับปรุงแหล่งน้ํา  เช่น   น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร์  น้ํามันไฮดรอลิค  
จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะ  เครื่องจักรกลและเครื่องยนต์อื่นๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการก่อสร้างซ่อมบํารุง  
บูรณะทางบกทางน้ําและแหล่งน้ํา ทางระบายน้ําและพื้นที่ต่างๆ 
โดยเครื่องจักรกล  ประกอบด้วย         
-  แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลาดยาง (โครงการ
ปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน/โครงการรื้อปรับปูผิว
ทางลาดยางแอลฟัลส์)      
-  แผนการซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนนลูกรัง (โครงการเกลี่ย
ปรับหลุมบ่อตามข้อเสนอขอสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะตัวแทนของประชาชน
ในแต่ละเขตพื้นที่/ถนนถ่ายโอน)
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-  งานที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแผนการอื่น ๆ  
ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

18. ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ําการสูบน้ําและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งไว้  1,700,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสูบน้ํานอกเขต
ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร์เฟืองท้าย น้ํามัน
ไฮดรอลิค น้ํามันเพาเวอร์ น้ํามันทรานสมิชชั่น มันหล่อลื่น
หัวเจาะ (Rock Drill Oil) สารหล่อลื่นการขุด จาระบีที่ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําเครื่องขุดเจาะเป่า/
ล้างบ่อน้ําบาดาลและเครื่องยนต์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ภัยแล้ง อุทกภัย ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน ภัยจากการ
คมนาคมและขนส่ง ฯลฯ) ประกอบด้วย  
-  แผนการสูบน้ํา นอกเขตชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกร
ทํานาปี/นาปรัง  พืชอื่น การสูบน้ําออกจากพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัยหรือภาวะน้ําท่วม การสูบ
-  แผนการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล      
-  แผนการส่งน้ําสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค       
-  งานฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนและงานที่ได้รับการร้องขอ
รับการสนับสนุนจากจังหวัดส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

19.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พลาสเตอร์ ผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ สําหรับเจ้าหน้าที่
กองช่างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น การสํารวจตรวจสอบ
งานก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
โดยเครื่องจักรกลของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

20. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งเป็นรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  จอบ เสียม 
ใบมีด มีด หมวกกันแดดและวัสดุอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการปฎิบัติ
งานสํารวจระยะของงานทางสะพาน  แหล่งน้ํา  อาคารและอื่น ๆ
ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

21.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ซึ่ง
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมประเภทรูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟแว็บ 
พู่กันและสี กระดาษแผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
ฯลฯ ที่ใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  การประชาสัมพันธ์
การจัดบอร์ดแสดงผลงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

22.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป 
สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) Printer Switching 
Box  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 71,040 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 71,040 บาท

1.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทางของรถ (GPS)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทาง
ของรถ (GPS) จํานวน 16 เครื่อง ค่าเช่าสัญญาณเครื่องละ 
370 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 71,040 บาท เพื่อใช้ในการ
บันทึกการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูล
ตําแหน่งรถ ความเร็วของรถ จํานวนชั่วโมงการขับรถ
ของคนขับรถ วันเวลาที่บันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลหรือ
เลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ฯลฯ รายละเอียดตามประกาศ
กรมขนส่งทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง การกําหนดประเภท
และลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของที่ต้องติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถ
เพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558
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งบลงทุน รวม 11,585,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,586,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 94,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
36,000 บีทียูจํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 94,000 บาทพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ติดตั้งประจํา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 8,400 บาท

2. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 
8,400 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ประจํากองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
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ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 12,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น กระจกใส 
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 
12,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์
ต่าง ๆ  ประจํากองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 17,500 บาท

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 5 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจํากองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จํานวน 66,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 ลิตรต่อนาที  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 66,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  66,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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ค่าจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10,000,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1
ชุด ราคาชุดละ 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท
ประกอบด้วย ชุดแท่น  เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องอัดลมพร้อมชุดประกอบติดตั้ง บนรถเทลเลอร์/ ลากจูง
สําหรับประกอบการขุดเจาะในชั้นหินแข็ง 
– เครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุนตรง(Direct Rotary) ระบบ
Hydraulic Top Head Drive พร้อมเครื่องสูบน้ําโคลน (Mud
Pump) ขับด้วยเครื่องยนต์ต้นกําลัง (Power Unit) เป็นเครื่อง
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ําขนาดไม่น้อยกว่า
85 แรงม้า จะได้หรือไม่น้อยกว่า 120 เมตรหรือ 390 ฟุต
ใช้ก้านเจาะขนาด 3 นิ้ว ขนาดหมุนเจาะไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
โดยการเจาะแบบหมุนตรงใช้โคลนช่วยหรือเจาะแบบแฮมเมอร์ 
ใช้ประกอบกับเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม (Down The Hole
Hammer Drill When Using Suitable Auxiliary Air
Compressor) พร้อมอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลครบชุด  ติดตั้งที่
บนรถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
– เครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องอัดลมแบบเกลียว (Rotor Rotary
Screw Type) ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นกําลัง เครื่องอัดลม
และเครื่องยนต์ต่อกันแบบต่อเนื่อง (Direct Coupling) ติดตั้ง
บนฐานเดียวกัน สามารถอัดลม (Free Air Delivery) ได้สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์ฟุต/นาที เครื่องยนต์ต้นกําลัง เป็น
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ํา
มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ
ไม่เกิน 2,400 รอบ/นาทีเครื่องอัดลม ติดตั้งบนเทลเลอร์แบบ
ลากจูงมี 2 ล้อพร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
เพื่อใช้ปฏบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
หน้า  179  ข้อ  37

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 
19,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบเข็น จํานวน 26,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบเข็น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบเข็น 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท รวมเป็นเงิน 
26,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 14,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท 
เพื่อใช้ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการประจํากองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จํานวน 15,000 บาท

10. ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน  
15,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ     
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ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

11. ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน  25,000 บาท 
เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ

ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ จํานวน 27,700 บาท

12. ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,700 บาท รวมเป็นเงิน  
27,700 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แบบโซ่บาร์ จํานวน 15,000 บาท

13. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แบบโซ่บาร์ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แบบโซ่บาร์ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน  
15,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จํานวน 110,000 บาท

14. ค่าจัดซื้อกล้องระดับ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย
ไม่น้อยกว่า  24  เท่า  พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน 5 ชุด 
ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสํารวจระยะของงานทางสะพาน  
แหล่งน้ํา  อาคารและอื่น ๆ   ตามภารกิจกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 30,000 บาท

15. ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม  แบบชัก 
ขนาดยาว  4  เมตร  จํานวน 10 อัน ราคาอันละ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสํารวจ
ระยะของงานทางสะพาน  แหล่งน้ํา  อาคารและอื่น ๆ   
ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จํานวน 60,000 บาท

16. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 
60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
6 (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง Graphics แบบ Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction Laser จํานวน 32,000 บาท

17. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction Laser   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
Laser  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1200x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความละเอียดในการทําสําเนาไม่น้อยกว่า 
1200x1200 dpi
- มีความเร็วในการทําสําเนาไม่น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที
(ppm)
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
- รองรับการพิมพ์และถ่ายเอกสารได้ขนาด A3
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

18. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (InkTankPrinter) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x 600 หรือ600 x 1,200 dpi
- T90 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork( Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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หรือสามารถใช้งานผ่าน ข่ายไร้สายเครือ Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 999,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 500,000 บาท

1.  ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคางานก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อน 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 386 
ลงวันที่  29  สิงหาคม  2561 
เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์       
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างห้องน้ําบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล จํานวน 499,000 บาท

1.  ค่าก่อสร้างห้องน้ําบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล
(หลังใหม่)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างห้องน้ําบริเวณโรงซ่อม
เครื่องจักรกล (หลังใหม่)  เพื่อให้บริการผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่    285/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 172,802,000 บาท
งบลงทุน รวม 172,802,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 172,802,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหัวนาคํา
หมู่ 2 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหัวนาคํา 
หมู่ 2 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหัวนาคํา หมู่ 2 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.382835 N 103.216771 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.384678 N 103.216148 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 1/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 584  ข้อ 442
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ่อขยะเชื่อมระหว่าง บ้านภูเงิน หมู่ 11
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น หมู่ 12 ตําบลไค้นุ่น
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ่อขยะเชื่อม
ระหว่าง บ้านภูเงินหมู่ 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น 
หมู่ 12 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ่อขยะ
เชื่อมระหว่าง บ้านภูเงิน หมู่ 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้นุ่น 
หมู่ 12 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.657021 N 103.934396 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.655360N  103.933916 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                  
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 2/2564                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 141 ข้อ 176
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ 10  ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 
ตําบลเหล่าไฮงาม  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู่ 10 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.473885 N 104.104248 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.474491 N  104.105817E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 3/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  หน้า 130 ข้อ 379

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 220/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนทับช้าง หมู่ 5 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง -
บ้านอุปรีย์ หมู่ 3 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนทับช้าง หมู่ 5 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุปรีย์ หมู่ 3 
ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนทับช้าง หมู่ 5 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
- บ้านอุปรีย์ หมู่ 3 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.589077 N 103.906035 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.589104 N  103.907778 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 4/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4)  หน้า 141 ข้อ 178

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 221/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตําบลโนนบุรี -  
บ้านตาดดงเค็ง ตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 404,000 บาท

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตําบลโนนบุรี -  
บ้านตาดดงเค็ง ตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตําบลโนนบุรี -  บ้านตาดดงเค็ง 
ตําบลนิคม  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 126 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.696613 N 103.503961 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.695392 N  103.503870 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 5/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 481  ข้อ 43

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 222/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านปลาขาว ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก่นคูณ 
หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านปลาขาว ตําบลคําบง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านปลาขาว ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.682871 N 103.877632 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.683997 N  103.878316 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 6/2564                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 140 ข้อ 175

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 223/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ - 
บ้านโนนปลาขาว ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก .
สายบ้านสิงห์สะอาด ตําบลสหัสขันธ์ 
- บ้านโนนปลาขาว ตําบลภูสิงห์-บ้านห้วยเตย 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.725380 N 103.537890 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.725380 N  103.537890 E   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 7/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 508  ข้อ 139  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 224/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านห้วยยางดง ตําบลโคกเครือ - 
บ้านหนองชุมแสง ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยางดง 
ตําบลโคกเครือ - บ้านหนองชุมแสง ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                            
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยยางดง ตําบลโคกเครือ - บ้านหนองชุมแสง 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.727324 N 103.289323 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.728530 N  103.288120 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ 8/2564              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 129  ข้อ 143
 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 225/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตําบลเหล่ากลาง -
บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตําบลเหล่ากลาง 
- บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตําบลเหล่ากลาง 
- บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.240691 N 103.501788 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.239255 N 103.502005 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  9/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 803  ข้อ 1166   

       

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 226/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร่องคํา
บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา - 
ถนนทางหลวงชนบท(ร่องคํา-นาเรียง) ตําบลสามัคคี
อําเภอร่องคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลร่องคํา บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา
- ถนนทางหลวงชนบท (ร่องคํา-นาเรียง) ตําบลสามัคคี 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร่องคํา 
บ้านร่องคํา หมู่ 9 ตําบลร่องคํา - ถนนทางหลวงชนบท 
(ร่องคํา-นาเรียง) ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 
กม.ที่ 0+000 - 0+146 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 146 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
และช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+146 - 0+192 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 46 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
รวมระยะทางทั้งสิ้น 192 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 914 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.271966 N 103.747690 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.272874 N 103.746735 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.272874 N 103.746735 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.272579 N 103.746452 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  10 /2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่3) หน้า 73  ข้อ 183

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 227/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - 
บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0004 
บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 4+598 - 4+748 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.704377 N 103.152742 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.705709 N 103.152479 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 11/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 228/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0029 
บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0029 
บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 1+987 - 2+116 ความยาว 129 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 
ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.276764 N 103.705067 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.277898 N 103.705202 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 12/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 229/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส.ถ.1-0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0031 
บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 6+418 - 6+568 
ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.522823 N  103.957172 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.522862 N  103.955774 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 13/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 230/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคํางูเหลือม
บ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก - บ้านบัวขาว หมู่ 12
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคํางูเหลือม บ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก 
- บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์                      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคํางูเหลือม บ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก 
- บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.579793 N 104.053890 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.578224 N  104.052758 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 14/2564    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 768 ข้อ 1053

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 231/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกระเดา
หมู่ 6 ตําบลเหล่ากลาง - วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกระเดา หมู่ 6 ตําบลเหล่ากลาง 
- วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกระเดา หมู่ 6 ตําบลเหล่ากลาง 
- วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.253802 N 103.491810 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.252911 N 103.490408 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 15/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 807  ข้อ 1182 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 232/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําโพนทอง 
หมู่ 5 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้านโนนไฮ ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

16. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําโพนทอง หมู่ 5 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
- บ้านโนนไฮ หมู่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําโพนทอง หมู่ 5 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
- บ้านโนนไฮ หมู่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.365242 N 103.673627 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.365617 N 103.671951 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                    
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 16/2564                                         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 94 ข้อ 52       
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําใหญ่
(สายแยกทางหลวงหมายเลข 2268) ตําบลคําใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตําบลพิมูล ตําบลพิมูล 
อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

17.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําใหญ่ (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2268) 
ตําบลคําใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตําบลพิมูล ตําบลพิมูล 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําใหญ่(สายแยกทางหลวงหมายเลข 2268) 
ตําบลคําใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตําบลพิมูล ตําบลพิมูล 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.682044 N 103.192484 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.683615 N  103.192271 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 17/2564                                
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 676 ข้อ 703
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคําไฮ
ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

18. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําไฮ ตําบลหนองกุงศรี 
- บ้านหนองบัวแดง ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคําไฮ ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง 
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.640621 N 103.234205 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.642214 N  103.234706 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                               
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   ที่ 18/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 784 ข้อ 1110
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกกลาง
หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

19. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด 
หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกกลาง  หมู่ 12 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 
ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.437285 N 104.076531 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.438258 N  104.074530 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ 19/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  หน้า 130 ข้อ 380
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกเครือ
หมู่ 3 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี หมู่ 8 ตําบลนาดี
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

20. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี 
หมู่ 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี 
หมู่ 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.389570 N 103.438688 E
พิกัดสิ้นสุด 16.388539 N 103.437302 E                         
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                     
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  20/2564                                             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1 /2563  ข้อ 9
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกศรี
หมู่ 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

21. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกศรี 
หมู่ 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์         
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.396366 N 103.422941 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.394821 N  103.423489 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                   
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ 21/2564                                             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 574 ข้อ 406
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาด 
หมู่ 11 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย - 
บ้านนาบึง หมู่ 8 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

22. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านชาด หมู่ 11 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย- บ้านนาบึง หมู่ 8 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านชาด หมู่ 11 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
- บ้านนาบึง หมู่ 8 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.265204 N 103.473903 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.266802 N 103.474209 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 22/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 181  ข้อ 45    
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงพยอม
หมู่ 8 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 9 
ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

23. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตําบลห้วยโพธิ์ 
-บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก 
หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.387518 N  103.537734 E  
พิกัดสิ้นสุด  16.387508 N  103.536282 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 23/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 167  ข้อ 4 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 240/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงอุดม
หมู่ 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา) ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

24. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดงอุดมหมู่ 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา) 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดงอุดมหมู่ 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา) 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.520510 N  103.676154 E  
พิกัดสิ้นสุด  16.519256 N  103.674982 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  24/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 544  ข้อ 288

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 241/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนข่า
หมู่ 6 ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย(ดงสวาง)
หมู่ 8 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

25. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนข่า
หมู่ 6 ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย(ดงสวาง) หมู่ 8 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตําบลโคกสะอาด 
- บ้านกุดฆ้องชัย(ดงสวาง) หมู่ 8 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.267680 N 103.444274 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.266121 N 103.445036 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 25/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 807  ข้อ 1184          

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 242/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนขี
หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ  - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

26. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนขี 
หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนขี หมู่ 5 ตําบลอิตื้อ - บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ 6 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 159 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 954 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.414281 N 104.235024 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.415859 N 103.234340 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  26/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 594  ข้อ 477 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 243/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนอุมรัว
หมู่ 8(คํามะกูด) ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ -
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

27. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 (คํามะกูด) 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
- ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 (คํามะกูด) ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.527688 N 104.089677 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.528754 N  104.090432 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ 27/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  หน้า 120 ข้อ 351

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 244/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่าแห่ 
หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

28. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่าแห่ 
หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่าแห่ หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.240614 N 103.420869 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.240175 N 103.419260 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 28/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 17

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 245/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไทรทอง
หมู่ 11 ตําบลนามะเขือ - ถนน 227 อําเภอสมเด็จ -
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

29. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง 
หมู่ 11ตําบลนามะเขือ - ถนน 227อําเภอสมเด็จ - 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตําบลนามะเขือ - ถนน 227 
อําเภอสมเด็จ - อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.713306 N 103.669972 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.714713 N  103.670149 E    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  29/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 509 ข้อ 143

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 246/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาโก
หมู่ 4 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

30. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาโก 
หมู่ 4 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านแจนแลน 
หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
- บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.582144 N 104.048753 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.581451 N  104.047254 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    ที่  30/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 10

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 247/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนามล
หมู่ 2 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย - 
บ้านด่านแต้ หมู่ 12 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

31. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนามล หมู่ 2 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย - บ้านด่านแต้ หมู่ 12 ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนามล หมู่ 2 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย 
- บ้านด่านแต้ หมู่ 12 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์   ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.380896 N 103.674979 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.382140 N 103.676146 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่  31/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 170  ข้อ 11                 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 248/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนามะเขือ
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

32. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.695012 N 103.632734 E 
พิกัดสิ้นสุด  16.696411 N 103.632685 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  32/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 11

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 249/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาเรียง
หมู่ 12 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 498,000 บาท

33. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาเรียง 
หมู่ 12 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาเรียง หมู่ 12 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.313164 N 103.711121 E
พิกัดสิ้นสุด  16.315180 N 103.711587 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   33/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 691  ข้อ 760  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 250/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาสีนวล
หมู่ 3 ตําบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตําบลปอแก้ว
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

34. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตําบลนาคู 
- บ้านหินลาด หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตําบลนาคู - บ้านหินลาด 
หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.765622 N 104.008443 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.767296 N  104.009617 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  34/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
( ฉบับที่4 ) หน้า 171 ข้อ 15    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 251/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาอุดม
หมู่ 2 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13
ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

35. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาอุดม 
หมู่ 2 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตําบลไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาอุดม หมู่ 2 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านเหล่าสีแก้ว 
หมู่ 13 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.615038 N 103.898690 E 
พิกัดสิ้นสุด  16.615357 N 103.900392 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 35/2564                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 18

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 252/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนพิมาน
ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ ตําบลทรายทอง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

36. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนพิมาน ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ 
ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนพิมาน ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ 
ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว190 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.703818 N 103.168302 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.702804 N  103.166900 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 36/2564                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 671 ข้อ 683

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 253/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนยาง
หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) 
ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

37. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนยาง 
หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 
- สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) ตําบลบุ่งเลิศ 
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.449191 N 104.177134 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.447705 N  104.177448 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 37/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 741 ข้อ 951

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 254/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศาลา
หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านเหล่าใหญ่ 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

38. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศาลา 
หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านเหล่าใหญ่ 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.693161 N  104.001434 E 
พิกัดสิ้นสุด  16.691230 N  104.000674 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  38 /2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 472  ข้อ 11    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 255/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

39. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 9 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง 
หมู่ 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.675992 N 103.735912 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.674525 N 103.735217 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 39/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 523 ข้อ 201     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 256/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสูง
หมู่ 7 ตําบลโนนสูง - บ้านดอนลําดวน  
บ้านหนองแวงปอแก้ว ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

40. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสูง 
หมู่ 7 ตําบลโนนสูง - บ้านดอนลําดวน 
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสูงหมู่ 7 ตําบลโนนสูง - บ้านดอนลําดวน 
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 236 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.466446 N 103.240143 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.464394 N 103.239892 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่  40/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 566  ข้อ 373    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 257/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านป่ายาง
หมู่ 5 เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตําบลชื่นชม
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 497,000 บาท

41. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านป่ายาง 
หมู่ 5 เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตําบลชื่นชม 
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า 
ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.572399 N  103.208402 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.571729 N  103.206866 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  41/2564                               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 680 ข้อ 720

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 258/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านฝายแตก
หมู่ 3 ตําบลลําพาน - บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย
 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

42. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านฝายแตก หมู่ 3 ตําบลลําพาน - บ้านท่าไคร้ 
หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านฝายแตก หมู่ 3 ตําบลลําพาน - บ้านท่าไคร้ 
หมู่ 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตาราง เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.477629 N 103.495563 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.477925 N 103.493899 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ที่ 42/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 716 ข้อ 855

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 259/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านม่วงคํา
หมู่ 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนทางหลวง 227 อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

43. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านม่วงคํา 
หมู่ 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนทางหลวง 227 อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านม่วงคํา หมู่ 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
- ถนนทางหลวง 227 อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.831245 N 103.634169 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.832624 N  103.635188 E    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 43/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 516 ข้อ 175  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 260/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านม่วงนาดี
หมู่ 5 ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

44. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านม่วงนาดี 
หมู่ 5 ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านม่วงนาดี หมู่ 5 ตําบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล 
ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.741553 N 103.976601 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.741248 N  103.974597 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  44/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 470  ข้อ 5    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 261/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุง
หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

45. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุง 
หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์           
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองกุง   หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 
ตําบลอุ่มเม่า  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.351147 N 103.418109 E
พิกัดสิ้นสุด 16.353070 N 103.418980 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                     
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  45/2564                                            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
( ฉบับที่3 ) หน้า 183 ข้อ 554 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 262/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองแข้
ตําบลจุมจัง - บ้านกลาง - บ้านโนนยาง 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

46. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ 
ตําบลจุมจัง - บ้านกลาง - บ้านโนนยาง ตําบลเหล่าไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายบ้านหนองแข้ ตําบลจุมจัง - บ้านกลาง - บ้านโนนยาง 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.439360 N 104.133590 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.440470 N  104.134190 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 46/2564                                     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 761 ข้อ 1028

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 263/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองบัว
หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย - 
บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

47. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองบัว 
หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย 
- บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.312033 N 103.428128 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.312079 N  103.426334 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 47/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 803  ข้อ 1169     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 264/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองเม็ก
หมู่ 12 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 2 
ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 498,000 บาท

48. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองเม็ก หมู่ 12 ตําบลเหล่าไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใหม่ไฟฟ้า 
หมู่ 2 ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองเม็ก หมู่ 12 ตําบลเหล่าไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใหม่ไฟฟ้า 
หมู่ 2 ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187 เมตรขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.434920 N 104.192060 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.433810 N  104.190440 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   ที่ 48/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  หน้า 123 ข้อ 360

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 265/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองห้าง
ตําบลหนองห้าง - บ้านบัวขาว ตําบลบัวขาว
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

49. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองห้าง 
ตําบลหนองห้าง - บ้านบัวขาว ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง - บ้านบัวขาว 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.559460 N 104.092190 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.559280 N  104.090390 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                                       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 49/2564                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 765 ข้อ 1040

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 266/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหลุบ 
หมู่ 7 ตําบลหลุบ - บ้านกกกอก หมู่ 11 
ตําบลเหนือ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

50. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหลุบ 
หมู่ 7 ตําบลหลุบ -บ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหลุบ หมู่ 7 ตําบลหลุบ -บ้านกกกอก หมู่ 11 
ตําบลเหนือ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.406174 N 103.526715 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.406615 N  103.528405 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่  50/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 736  ข้อ 934 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 267/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยฝา
หมู่ 13  ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

51.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยฝา 
หมู่ 13 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว ตําบลคําบง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                        
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านห้วยฝา หมู่ 13 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.671906 N 103.886293 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.670970 N 103.885013 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 51 /2564                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 140 ข้อ 174

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 268/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยม่วง
หมู่ 6 ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ 
เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

52. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยม่วง 
หมู่ 6 ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ 
เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ 
เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.613991N 103.247683E 
พิกัดสิ้นสุด 16.612487N  103.247010E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่  52/2564                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 668 ข้อ 674

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 269/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยสีทน
หมู่ 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 
ตําบลไผ่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

53. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยสีทน 
หมู่ 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบลไผ่ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านห้วยสีทน หมู่ 6 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน 
หมู่ 1 ตําบลไผ่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.480949 N 103.542937 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.482568 N  103.543329 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 53/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 716 ข้อ 858

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 270/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหวาย
หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

54. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหวาย 
หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.589774 N 104.034431 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.588800 N  104.033632 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  54/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 12

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 271/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านใหม่คํา
หมู่ 14 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ - 
บ้านฟากปาว หมู่ 14 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

55. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านใหม่คํา 
หมู่ 14 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านฟากปาว 
หมู่ 14 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านใหม่คํา หมู่ 14 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
- บ้านฟากปาว หมู่ 14 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 232 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.360901 N 103.555595 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.360740 N  103.557735 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  55/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 724 ข้อ 889
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสะพาน
ข้ามลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 
ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 ตําบลกุดปลาค้าว
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

56. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานข้ามลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 
ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 ตําบลกุดปลาค้าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานข้ามลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 
ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 ตําบลกุดปลาค้าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.724645 N 104.093842 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.722955 N 104.093445 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  56/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 30 ข้อ 21
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองโสน
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ -
บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

57. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองโสน 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านดอนไม้คุ้ม
หมู่ 1 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
- บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดเริ่มต้น 16.665710 N 104.090126 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.664018 N  104.088814 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  57/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 95  ข้อ 57           
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ 6 หมู่ 7
หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า 
ตําบลหนองอิเฒ่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

58. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ 6 หมู่ 7 
หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า ตําบลหนองอิเฒ่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย หมู่ 6 
หมู่ 7 หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า ตําบลหนองอิเฒ่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.339427 N 103.425799 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.339675 N  103.423733 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  58/2564                                             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 579 ข้อ 426
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ 7 คุ้มหัวภู
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

59. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ 7 
คุ้มหัวภู ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ 7 
คุ้มหัวภู ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ถนนทางหลวงรอบภูกุ้มข้าว 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.691779 N 103.527619 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.690466 N  103.528150 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  59/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 512  ข้อ 155
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอุดมศิริ 4
บ้านบัวขาว หมู่ 12(เทศบาลเมืองบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านนาโก หมู่ 4
(องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

60. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอุดมศิริ 4 
บ้านบัวขาว หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์
- บ้านนาโก หมู่ 4  (องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายอุดมศิริ 4 บ้านบัวขาว หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านนาโก หมู่ 4  
(องค์การบริหารส่วนตําบลนาโก) ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.558553 N 104.052308 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.560353 N  104.051425 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 60/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 758 ข้อ 1017
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ (นาโพธิ์) หมู่ 9 
ตําบลมหาไชย - เชื่อมต่อบ้านแก้งกะอาม หมู่ 6
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

61. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ (นาโพธิ์) หมู่ 9 ตําบลมหาไชย 
- บ้านแก้งกะอาม หมู่6 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ (นาโพธิ์) หมู่ 9 ตําบลมหาไชย 
- บ้านแก้งกะอาม หมู่6 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 186 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร   
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.798760 N 103.763697 E
พิกัดสิ้นสุด 16.799627 N 103.765196 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  61/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 521 ข้อ 193             
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ตําบลหัวงัว - 
บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ 9 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

62. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า 
หมู่ 9 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า 
หมู่ 9 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.363938 N 103.386908 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.363340 N 103.385885 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  62/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)  หน้า 174 ข้อ 518         
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 
2L-RMC หมู่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า(ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร
แหลมแท่น) อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 378,000 บาท

63. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC 
หมู่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - เทศบาลตําบลอุ่มเม่า 
(ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารแหลมแท่น) อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC หมู่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี 
- เทศบาลตําบลอุ่มเม่า(ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารแหลมแท่น) 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+093  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 93 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม. 0+093-0+150  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 57 เมตร ระยะทางรวม 150 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.404051 N 103.440359 E
พิกัดสิ้นสุด 16.403392 N 103.440744 E
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.403392 N 103.440744 E
พิกัดสิ้นสุด 16.402917 N 103.441113E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   63/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 176 ข้อ 526
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.2047 บ้านโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวนป่าย่อย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

64. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2047 
บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ - สวนป่าย่อย 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.2047 บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ - สวนป่าย่อย 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 8+961 - 9+074 
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.646748 N  103.633414 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.647765 N  103.633328 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 64/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - 
บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

65. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.3047 
บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 7+800 - 7+929 ความยาว 129 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.433250 N  104.075440 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.434345 N  104.075818 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 65/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น
อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

66. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.3141 
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - 
บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 3+769 - 3+992 ความยาว 223 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.297846 N  103.416023 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.297835 N  103.413926 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 66/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ. 1-0041 บ้านสองห้อง 
- บ้านด่านใต้ อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

67. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0041 
บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+995 - 1+144 ความยาว 149 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.251521 N 103.731564 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.250269 N  103.731044 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 67/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม 
อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

68. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0001 
บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง - บ้านโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+938 - 1+051 
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.556677 N 103.632488 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.558514 N  103.631549 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 68/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 285/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

69. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0009 
บ้านดอนหัน อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 9+300 - 9+413 
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.380797 N 103.664638 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.381223 N  103.663668 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 69/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 286/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง 
อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

70. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0010 
บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา - บ้านนามล 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+180 - 0+235 กว้าง 5 เมตร 
ความยาว 55 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 
0+235 - 0+313 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 78 เมตร 
รวมความยาว 133 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 899 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312358 N 103.710356 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.312798 N 103.710377 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312798 N  103.710377 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.313541 N 103.710436 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 70/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 287/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี - 
บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,398,000 บาท

71. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0016 
บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 
กิโลเมตรที่ 0+398 - 0+620 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ความยาว 222 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+130 - 2+677 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร ความยาว 547 เมตร ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 2+806 
- 2+947 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 141 เมตร รวมความยาว 
910 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,148 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.398850 N 103.438840 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.396790 N 103.439700 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.384393 N 103.445586 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.379891 N 103.447629 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.379065 N 103.448616 E
พิกัดสุดสิ้นสุด 16.378210 N 103.449392 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 71/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 288/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง -
บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

72. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0019 
บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+768 - 2+897 ความยาว 
129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
903 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.274414 N  103.439563 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.274340 N  103.438350 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 72/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 289/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

73. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0030 
บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+350 - 1+479 
ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
903 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.746088 N  104.080573 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.747143 N  104.081452 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 73/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 290/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - 
บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

74. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0036 
บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 5+314 - 5+463 ความยาว 149 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.521385 N  103.536449 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.524053 N  103.536815 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 74/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 291/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง 
- บ้านนากุง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

75. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0038 
บ้านหนองแสง - บ้านนากุง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนากุง อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตร 3+143 - 3+256 ความยาว 113 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.561889 N  103.380879 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.560954 N  103.380518 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 75/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 292/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

76. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0042 
บ้านนาเชือก อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+450 - 1+600 
ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.321282 N  103.464228 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.322281 N  103.465179 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 76/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 293/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง 
อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

77. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0043 
บ้านม่วง อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 10+697-10+847
ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.549484 N  103.634871 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.550769 N  103.634483 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 77/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 294/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร 
อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,997,000 บาท

78. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0051 
บ้านโนนนคร อําเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร อําเภอเมือง - 
บ้านโคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 - 0+455 ความยาว 455 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.647297 N 103.578989 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.649062 N 103.580017 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 78/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 295/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก -
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

79. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0053 
บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ  อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ  อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์   ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่  8+186 - 8+315 ความยาว 129 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.580781 N  103.307132 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.579550 N  103.307335 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 79/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 296/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0057 บ้านคําบง - 
บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

80. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0057 
บ้านคําบง - บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0057 บ้านคําบง - บ้านสงเปลือย อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 
0+000 - 0+038.5 ความยาว 38.50 เมตรขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร และ 
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 0+348 - 0+443 ความยาว 95 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร รวมความยาว 133.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.656376 N 103.843080 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.655870 N  103.842989 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.653409 N  103.842102 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.652841 N  103.841388 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 80/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 297/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - 
บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

81. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0058 
บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงกิโลเมตรที่ 6+820 - 7+000 
ความยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.623432 N  103.240694 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.623779 N  103.239045 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 81/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 298/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคําอีหงษ์ -
บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,997,000 บาท

82. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0060 
บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0060 บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+790 - 2+385 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ความยาว 595 เมตร 
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 6+410 - 6+523 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8 เมตร ความยาว 113 เมตร  
ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 7+828 - 7+986 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ความยาว 158 เมตร
รวมความยาว 866 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,422 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.490680 N 103.929510 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.485470 N 103.928260 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.460578 N 103.946507 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.459866 N 103.947481 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.454190 N 103.957820 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.453419 N 103.959133 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 82/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 299/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนากุดสิม - 
บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

83. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0062 
บ้านนากุดสิม - บ้านจอมศรี  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0062 บ้านนากุดสิม - บ้านจอมศรี  อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 1+578 - 1+728 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.762641 N  104.057896 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.763953 N  104.058192 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 83/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 300/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา -
บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

84. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0063 
บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+602 - 2+715 
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.667998 N  103.272298 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.667974 N  103.271241 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 84/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 301/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างสวนป่า
บ้านโนนสําราญ หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 283,000 บาท

85. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยข้างสวนป่า 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร 
หมู่ 1 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยข้างสวนป่า บ้านโนนสําราญหมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
- บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 105 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.636747 N 103.864598 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.635828 N  103.864776 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 85/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 546 ข้อ 293

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 302/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครองทรัพย์
หมู่ 4 ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบลพิมูล
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

86. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านครองทรัพย์ 
หมู่ 4 ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม ตําบลพิมูล 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม 
ตําบลพิมูล อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.732592 N 103.191534 E
พิกัดสิ้นสุด 16.731361 N 103.190489 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  86/2564                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 676 ข้อ 702

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 303/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มหัวเมือง 
หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง-บ้านนายอ ตําบลโนนนาจาน
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

87. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคุ้มหัวเมือง 
หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตําบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ 
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.689566 N 103.980640 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.691068 N  103.979161 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  87/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 472  ข้อ 10      

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 304/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

88. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา 
หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.672392 N 103.600453 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.673299 N  103.599365 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 88/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 509  ข้อ 144  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 305/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี
หมู่ 5 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

89. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 
เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - เขตตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี 
- เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.405536 N 103.439479 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.406700 N 103.438761 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  89/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มแติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 182 ข้อ 46

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 306/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาดพัฒนา
หมู่ 14 ตําบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2
ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

90. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาดพัฒนา 
หมู่ 14 ตําบลนาคู -บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านชาดพัฒนา หมู่ 14 ตําบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม
หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.793527 N  104.046978 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.792929 N  104.048993 E    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  90/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 473  ข้อ 14    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 307/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม
หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหนองโจด หมู่ 7 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

91. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า 
- บ้านหนองโจด หมู่ 7 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหนองโจด 
หมู่ 7 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์    
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.381623 N 103.427965 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.380288 N 103.426888 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 91/2564                                             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 172 ข้อ 17

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 308/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์  - บ้านคําบอน หมู่ 3 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

92. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไทยเจริญ 
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์  - บ้านคําบอน หมู่ 3 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์  
- บ้านคําบอน หมู่ 3 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.884864 N 103.336958 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.886453 N  103.336722 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 92/2564                                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
ระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 112 ข้อ 95

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 309/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากุง หมู่ 8 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

93. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากุง 
หมู่ 8 ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนากุง หมู่ 8 ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย 
ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 185 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.564590 N 103.375150 E
พิกัดสิ้นสุด 16.564330 N 103.373516 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  93/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 581 ข้อ 431

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 310/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากุง
หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน - บ้านนาเชือกใต้ 
ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

94. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากุง 
หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน - บ้านนาเชือกใต้ 
ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนากุง หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน 
- บ้านนาเชือกใต้ ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 185 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.569863 N 103.409675 E
พิกัดสิ้นสุด 16.568264 N 103.409638 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  94/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 581 ข้อ 433

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 311/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่านกขาบ
หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนพุทธคีรี
หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

95. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บ้านโพนพุทธคีรี หมู่ 6 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายและเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
- บ้านโพนพุทธคีรี หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.621236 N 103.647050 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.622774 N 103.647486 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  95/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 721 ข้อ 876

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 312/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น ตําบลบัวบาน
อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง ตําบลลําพาน
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

96. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านร่มเย็น ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด 
- บ้านดงเมือง ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านร่มเย็น ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง 
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.458262 N 103.437791 E
พิกัดสิ้นสุด 16.457165 N 103.438978 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   96/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 171 ข้อ 506

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 313/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์
หมู่ 4 - บ้านคําแคน หมู่ 5 ตําบลนิคม - 
บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

97. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 - บ้านคําแคน 
หมู่ 5 ตําบลนิคม - บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 - บ้านคําแคน หมู่ 5 ตําบลนิคม 
- บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.692210 N 103.482341 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.693870 N  103.482593 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 97/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 480  ข้อ 40

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 314/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเฒ่า
บ้านบอน หมู่ 6 ตําบลลําห้วยหลัว เชื่อมบ้านสี่แยก
หมู่ 6 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

98. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายม่วงเฒ่า บ้านบอน หมู่ 6 ตําบลลําห้วยหลัว 
- บ้านสี่แยก หมู่ 6 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายม่วงเฒ่า บ้านบอน หมู่ 6 ตําบลลําห้วยหลัว 
- บ้านสี่แยก หมู่ 6 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 186 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.681400 N 103.780370 E
พิกัดสิ้นสุด 16.683952 N 103.779944 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 98/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 182 ข้อ 47            

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 315/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน คลอง 2L RMC ตําบลอุ่มเม่า - 
เขตเทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

99. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน คลอง 2L RMC 
ตําบลอุ่มเม่า - เขตเทศบาลตําบลโคกศรี  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทานคลอง 2L RMC ตําบลอุ่มเม่า 
- เขตเทศบาลตําบลโคกศรี  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  936 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.402966 N 103.441276 E
พิกัดสิ้นสุด 16.401798 N 103.441997 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 99/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 559 ข้อ 349

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 316/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชล
ประทานปากทางเขื่อน เทศบาลตําบลโคกศรี – 
บ้านท่างาม เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

100. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทานปากทางเขื่อน 
เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทานปากทางเขื่อน 
เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.401728 N 103.412557 E
พิกัดสิ้นสุด 16.399662 N 103.412274 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 100/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 179 ข้อ 38

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 317/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกโพธิ์ บ้านดอนเจ้าปู่ 
หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

101. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกโพธิ์ 
บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - 
บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกกโพธิ์ บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.639705 N 104.141305 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.640311 N 104.143280 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 101/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 639 ข้อ 645    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 318/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าองค์การบริหารส่วนตําบล
บัวขาว
บ้านโนนสําราญ หมู่ 4 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

102. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลบัวขาว บ้านโนนสําราญ หมู่ 14 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว  บ้านโนนสําราญ 
หมู่ 14 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.517466 N 104.061402 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.516380 N  104.062375 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 102/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 122 ข้อ 358

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 319/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2114 บ้านโพนทอง - 
บ้านคําหุ่ง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

103. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2114 
บ้านโพนทอง - บ้านคําหุ่ง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.2114 บ้านโพนทอง - บ้านคําหุ่ง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
ช่วงกิโลเมตรที่ 4+537 - 4+687 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.806738 N  103.510506 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.806911 N  103.509109 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 103/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1     
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0006
บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

104. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0006 
บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0006 บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+812 - 1+941
ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.551146 N  103.298819 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.551095 N  103.300043 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 104/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1    
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย 
- บ้านบัวสามัคคี   อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,998,000 บาท

105. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0011 
บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี   อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี   
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 5+965 - 6+290 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 325 เมตร 
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 6+290 - 6+759 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว
469 เมตร รวมความยาว 794 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,414 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.811251 N 103.701414 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.811135 N 103.698350 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.811135 N 103.698350 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.810893 N 103.693960 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 105/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0012 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

106. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0012 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0012 บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+482 - 3+595 
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.666995 N  103.336464 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.666743 N  103.337498 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 106/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1  
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา 
อําเภอกมลาไสย -  บ้านหนองคู อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

107. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1- 0014 
บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย -  บ้านหนองคู 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย -  
บ้านหนองคู อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+235 - 0+349 ความยาว 114 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312692 N  103.511875 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.312778 N  103.510816 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 107/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1     
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ 
- บ้านโคกประสิทธิ์  อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

108. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0022 
บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 3+049-3+199 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.265582 N  103.425632 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.266928 N  103.425380 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 108/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 325/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ 
- บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

109. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0023 
บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ -บ้านหนองม่วง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 4+453 - 4+566 ความยาว 113 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.581467 N  103.439572 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.581374 N  103.438529 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 109/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 326/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0026 
บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,997,000 บาท

110. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0026 
บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+920 - 3+120 ความยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 4+370 - 4+496 ความยาว 126 เมตร  
ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 5+285 - 5+560 ความยาว 275 เมตร 
รวมความยาว 601 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,606 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.744068 N 103.988823 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.745927 N 103.988516 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.757002 N 103.986017 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.758032 N 103.985507 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.764597 N 103.983930 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.765729 N 103.986274 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 110/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 327/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0027 
บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,998,000 บาท

111. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0027 
บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+215 - 2+411 
ความยาว 196 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+766 - 3+170 
ความยาว 404 เมตร รวมความยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.434963 N 103.467296 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.435991 N 103.468725 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.439132 N 103.469499 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.441526 N 103.466769 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 111/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 328/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0032 
บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

112. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0032 
บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง 
- บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 2+120 - 2+270 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.841397 N  103.610427 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.839734 N  103.608305 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 112/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 329/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0033 
บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

113. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0033 
บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+073 - 1+186
ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.684177 N  103.748079 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.683286 N  103.748537 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 113/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 330/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0034 
บ้านนาคําน้อย - รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

114. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0034 
บ้านนาคําน้อย - รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0034 บ้านนาคําน้อย - รอบพื้นที่ทํากิน 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000-0+100 ความยาว 100 เมตร 
และ ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 0+338-0+351ความยาว 13 เมตร
ความยาวรวม 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
904 ตารางเมตร  (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น  16.781538 N  103.213671 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781580 N  103.212739 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.781572 N  103.210363 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781574 N  103.210218 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 114/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 331/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0035 
บ้านหนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

115. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0035 
บ้านหนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้าอ้อม อําเภอสมเด็จ - 
บ้านนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 1+331 - 1+444 ความยาว 113 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.635405 N  103.695470 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.636297 N  103.694971 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 115/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 332/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0040 บ้านดงบัง 
- บ้านหนองหัวช้าง  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

116. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0040 
บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0040 บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 2+000 - 2+150 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.407201 N  103.242760 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.408595 N  103.242531 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ที่ 116/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 333/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0049 
บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

117. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0049 
บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - 
บ้านสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 
3+470 - 3+583 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.608648 N  103.838009 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.608712 N  103.836279 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 117/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 334/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0052 
บ้านสร้างหิน - บ้านยางคํา  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

118. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0052 
บ้านสร้างหิน - บ้านยางคํา  อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0052 บ้านสร้างหิน - บ้านยางคํา  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตร 2+420 - 2+549 ความยาว 129 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.431906 N  103.231468 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.432059 N  103.232675 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 118/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 335/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0054 
บ้านหนองบัว - บ้านหนองแสง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

119. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0054 
บ้านหนองบัว - บ้านหนองแสง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว - บ้านหนองแสง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 2+887 - 3+000 ความยาว 113 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.609814 N  103.287555 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.609817 N  103.286495 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 119/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 336/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0059 
บ้านหมูม่น - บ้านอู้ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

120. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0059 
บ้านหมูม่น - บ้านอู้ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0059 บ้านหมูม่น - บ้านอู้ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+593 - 0+743 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.774295 N  103.706309 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.774319 N  103.707725 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 120/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0061 
เทศบาลร่องคํา - บ้านโนนสามัคคี  อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

121. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0061 
เทศบาลร่องคํา - บ้านโนนสามัคคี  อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคํา - บ้านโนนสามัคคี อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+768 - 0+918 ความยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.285241 N  103.741480 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.286354 N  103.740611 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 121/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 338/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง
อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

122. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0065 
บ้านหนองยาง อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+745 - 3 +895
ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.794036 N  103.622338 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.620905 N  103.620305 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 122/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 339/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มกาญจนา หมู่ 16 
บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 4
ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

123. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มกาญจนา 
หมู่ 16 บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี 
หมู่ 4 ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มกาญจนา หมู่ 16 บ้านสายนาเวียง ตําบลคุ้มเก่า 
- บ้านโพนนาดี หมู่ 4 ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.704512 N 104.093494 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.705590 N 104.091844 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 123/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 643 ข้อ 657    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 340/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ว่าการอําเภอร่องคํา 
บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบท
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

124. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ว่าการ
อําเภอร่องคํา บ้านศรีเมือง หมู่ 13  ตําบลร่องคํา 
- ทางหลวงชนบทตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากที่ว่าการอําเภอร่องคํา บ้านศรีเมือง หมู่ 13 
ตําบลร่องคํา - ทางหลวงชนบทตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.271968 N 103.737816 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.273515 N 103.738297 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 124/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 690 ข้อ 757    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 341/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบคลองชลประทาน 
4R-LMC  บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

125. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 4R-LMC  บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ 
- บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC  บ้านไผ่ทอง 
หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตําบลห้วยโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ไหล่ทางลูกรังหนึ่งข้าง
กว้าง 0.20 เมตร ความยาว 455 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.418497 N 103.526375 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.414561 N 103.525037 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 125/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 714 ข้อ 848    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 342/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกตาล หมู่ 4 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3(เทศบาลเมืองบัวขาว) หมู่ 11 อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

126. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกตาล หมู่ 4 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3
(เทศบาลเมืองบัวขาว) หมู่ 11 อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกกตาล หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) 
- บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) หมู่ 11 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.513827 N 104.035128 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.512489 N 104.035296 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 126/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 8  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 343/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลางหมื่น หมู่ 1 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

127. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลางหมื่น 
หมู่ 1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง - บ้านนา ตําบลม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง 
- บ้านนา ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 149 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.494016 N 103.635938 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.492682 N 103.635689 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 127/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 127 ข้อ 139    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 344/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดหว้า 
ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

128. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดหว้า 
ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกุดกว้า ตําบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร ความยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.535790 N 104.107330 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.536890 N 104.107180 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 128/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 741 ข้อ 950    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:43 หน้า : 345/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดอ้อ หมู่ 2 
ตําบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

129. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดอ้อ หมู่ 2 
ตําบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดอ้อ 
หมู่ 2 ตําบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ความยาว 149 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.417211 N 103.503379 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.415916 N 103.503125 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 129/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 704 ข้อ 808    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 346/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่าเดื่อ หมู่ 7 
ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

130. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่าเดื่อ 
หมู่ 7 ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเก่าเดื่อ หมู่ 7 ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง 
หมู่ 10 ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.955444 N 103.650719 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.954709 N 103.652203 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 130/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 610 ข้อ 536     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 347/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําบอน หมู่ 5 
ตําบลยางอู้ม -บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

131. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําบอน หมู่ 5 
ตําบลยางอู้ม -บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคําบอน หมู่ 5 ตําบลยางอู้ม -บ้านไทยเจริญ 
หมู่ 9  ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.886825 N 103.327658 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.888413 N 103.327977 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 131/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 182 ข้อ 48    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 348/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู่ 12 ตําบลโคกสะอาด -  บ้านเหล่าแดง หมู่ 7
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

132. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกประสิทธิ์ 
หมู่ 12 ตําบลโคกสะอาด -  บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตําบลโคกสะอาด - 
บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.269867 N 103.433947 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269827 N 103.435355 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 132/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 169 ข้อ 9 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 349/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 
ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

133. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียงเครือ 
หมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 
ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 
- บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.448267 N 103.605313 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.449586 N 103.604917 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 133/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 718 ข้อ 864     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 350/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมัน หมู่ 4 
ตําบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

134. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมัน 
หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงมัน หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง หมู่ 1 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.20 เมตร ระยะทางยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.474970 N 104.050220 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.475420 N 103.051610 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 134/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 765 ข้อ 1038

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 351/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงสวาง หมู่ 6,17 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

135. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงสวาง 
หมู่ 6,17 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง - บ้านน้ําจั้น 
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงสวาง หมู่ 6,17 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง 
- บ้านน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ความยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.364233 N 103.553778 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.361830  N 103.552697 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 135/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 703  ข้อ 807    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 352/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี้เหล็ก 
หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

136. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี้เหล็ก 
หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว 
หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 185 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.355188 N 103.436823 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.355338 N 103.438585 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 136/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 183 ข้อ 49    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 353/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสวรรค์ 
หมู่ 7 บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว 
หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

137. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสวรรค์ 
หมู่ 7 บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว 
- บ้านอ่างแก้ว  หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ความยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.504470 N 104.076160 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.506330 N 104.077180 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 137/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 742 ข้อ 955    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 354/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 
บ้านดอนสวรรค์หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

138. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอุมรัว 
หมู่ 8 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว 
หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 
ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.527910 N 104.088260 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.526820 N 104.087780 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 138/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 747 ข้อ 974     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 355/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านใต้ หมู่ 6 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านดอนสามัคคี หมู่ 10 ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

139. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านใต้ 
หมู่ 6 ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านดอนสามัคคี หมู่ 10 ตําบลสะอาด อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอนสามัคคี หมู่ 10 ตําบลสะอาด 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความหนา  0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.236326 N 103.716315 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.234798 N 103.716026 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 139/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 692 ข้อ 764    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 356/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 - 
บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 6 ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 5 
ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

140. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคลอง 
หมู่ 1 - บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 6 ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง 
หมู่ 5 ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 - บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 6 
ตําบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 5 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000-0+132 
ความยาว 132 เมตร และทางเชื่อม กิโลเมตรที่  
0+000-0+046 ความยาว 46 เมตร ความยาวรวม 
178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.956986 N 103.636623 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.957064 N 103.637852 E
ทางเชื่อม พิกัดจุดเริ่มต้น 16.957120 N 103.636896 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.957465 N 103.637190 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 140/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 609 ข้อ 530     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 357/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านธนบุรี หมู่ 5 
ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู่ 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

141. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านธนบุรี หมู่ 5 
ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู่ 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านธนบุรี 
หมู่ 5 ตําบลโพนงาม - บ้านนามล หมู่ 1,4 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.353109 N 103.649586 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.352575 N 103.651109 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 141/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 814 ข้อ 1210

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 358/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี หมู่ 9 
ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

142. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี 
หมู่ 9 ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนาดี หมู่ 9 ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 
ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 185 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.369791 N 103.448968 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.368094 N 103.449012 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 142/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 183 ข้อ 50  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 359/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ 12 - ตลาดแตงโมโคกดอนหัน ตําบลดอนสมบูรณ์ 
- เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

143. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ 12 - ตลาดแตงโมโคกดอนหัน ตําบลดอนสมบูรณ์ 
- เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12 - ตลาดแตงโมโคกดอนหัน 
ตําบลดอนสมบูรณ์ - เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.416913 N 103.422501 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.415671 N 103.422863 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 143/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 575 ข้อ 408    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 360/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง หมู่ 2 
ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพนังกั้นน้ําชี 
กิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตําบลท่าตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 499,000 บาท

144. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง 
หมู่ 2 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สี่แยกพนังกั้นน้ําชี กิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 
ตําบลท่าตูม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพนังกั้นน้ําชี กิโลเมตรที่ 6 
บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตําบลท่าตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.208351 N 103.454782 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.206783 N 103.455173 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 144/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 802 ข้อ 1163    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 361/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมควร 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

145. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมควร 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสมควร ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 148 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.597192 N  103.897979 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.596006 N 103.898548 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 145/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 547 ข้อ 298   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 362/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมควร
หมู่ 12 เขตเทศบาลตําบลห้วยผึ้ง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง
- บ้านคลองอุดม หมู่ 1 เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

146. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาลตําบลห้วยผึ้ง  
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคลองอุดม หมู่ 1 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาลตําบลห้วยผึ้ง 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคลองอุดม หมู่ 1 เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.634568 N 103.888033 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.632537 N 103.887794E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 146/2564                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 142 ข้อ 181

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 363/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสามัคคี 
หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา - องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

147. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสามัคคี 
หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา - องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา 
- องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 148 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.296755 N 103.725697 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.295958 N 103.724629 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 147/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 692 ข้อ 766     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 364/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสําราญ หมู่ 9 
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

148. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
- บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.644906 N 103.882689 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.643300 N 103.882390 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ที่ 148/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 169 ข้อ 503

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 365/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสําราญ
หมู่ 14 (ข้างวัดป่าไชยวนาราม), หมู่ 2 บ้านบัวขาว
(นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) - หมู่ 1 
(องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

149. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 14 (ข้างวัดป่าไชยวนาราม), 
หมู่ 2 บ้านบัวขาว (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) 
- หมู่ 1 (องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า) 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสําราญ  หมู่ 14 (ข้างวัดป่าไชยวนาราม), 
หมู่ 2 บ้านบัวขาว (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) 
- หมู่ 1  (องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า)  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.365770 N 103.864644 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.635609 N  103.864717 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 149/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 113 ข้อ 332

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 366/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 13 ตําบลธัญญา 
จากคลอง 9L - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

150. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 13 
ตําบลธัญญา จากคลอง 9L - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตําบลเจ้าท่า 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ 
หมู่ 13 ตําบลธัญญา จากคลอง 9L - บ้านดงลิง หมู่ 11 
ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.263376 N 103.587678 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.261851 N 103.589326 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 150/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 812 ข้อ 1197    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 367/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 9 
ตําบลธัญญา (เขตเทศบาล) - บ้านหนองตุ หมู่ 14 
ตําบลธัญญา (เขตองค์การบริหารส่วนตําบล) 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

151. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านบ่อ หมู่ 9 ตําบลธัญญา (เขตเทศบาล) 
- บ้านหนองตุ หมู่ 14 ตําบลธัญญา 
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบล) อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านบ่อ หมู่ 9 ตําบลธัญญา (เขตเทศบาล) 
- บ้านหนองตุ หมู่ 14 ตําบลธัญญา (เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล) อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.266175 N 103.593876 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.267389 N 103.596238 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 151/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 813 ข้อ 1203       

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 368/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า หมู่ 1 
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

152. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งคล้า 
หมู่ 6 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า 
หมู่ 1 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตําบลบัวขาว - 
บ้านกุดหว้า หมู่ 1 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.503142 N 104.075103 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.461836 N 104.075097 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 152/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 742 ข้อ 954     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 369/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4 
ตําบลห้วยเม็ก เชื่อม บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 เขตเทศบาล
ตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

153. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิทักษ์ 
หมู่ 4 ตําบลห้วยเม็ก เชื่อม บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 
เขตเทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4 ตําบลห้วยเม็ก เชื่อม บ้านกุดท่าลือ 
หมู่ 6 เขตเทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.598253 N 103.244169 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.598630 N 103.245803 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 153/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 183 ข้อ 51

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 370/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสิม หมู่ 7 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านดงอัคคะ หมู่ 7 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

154. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสิม 
หมู่ 7 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดงอัคคะ หมู่ 7 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโพนสิม หมู่ 7 ตําบลหัวนาคํา - บ้านดงอัคคะ 
หมู่ 7 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 219 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.407760 N 103.273804 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.407549 N 103.275835 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 154/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 568 ข้อ 379     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 371/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ 
หมู่ 9 ตําบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

155. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตําบลมหาไชย 
- บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตําบลมหาไชย -
บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.797992 N 103.762238 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.798760 N 103.763697 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 155/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 521 ข้อ 193    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 372/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมอดินแดง หมู่ 8
ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

156. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมอดินแดง 
หมู่ 8 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน หมู่ 1 ตําบลไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตําบลโพนทอง - บ้านหนองโพน 
หมู่ 1 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.488733 N 103.553164 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.490411 N 103.553505 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 156/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  703  ข้อ 805     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 373/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

157. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
- บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.329539 N 103.507106 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.330857 N 103.507466 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 157/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 804 ข้อ 1171    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 374/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว หมู่ 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

158. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว 
หมู่ 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเสียว หมู่ 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.338495 N 103.438112 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.339463 N 103.439473 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 158/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 599  ข้อ 500    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 375/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว หมู่ 6 
ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า  ตําบลหนองอิเฒ่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

159. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว 
หมู่ 6 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า  ตําบลหนองอิเฒ่า 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเสียว หมู่ 6 ตําบลหัวงัว - บ้านหนองอิเฒ่า  
ตําบลหนองอิเฒ่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 
219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.348551 N 103.429025 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.349320 N 103.427122 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 159/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 177 ข้อ 530  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 376/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวโดน 
หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

160. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ - บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตําบลสมเด็จ - 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น 16.715016 N  103.773789 E
จุดสิ้นสุด 16.713519 N  103.774385 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 160/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 521 ข้อ 194     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 377/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่ 1 
ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 ตําบลกุดปลาค้าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

161. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือ 
หมู่ 1 ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 ตําบลกุดปลาค้าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองผือ หมู่ 1 ตําบลหนองผือ - บ้านซ้ง หมู่ 4 
ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.739738 N 104.098279 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.741570 N 104.099086 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 161/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 644 ข้อ 660    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 378/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 
ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้านธนบุรี หมู่ 5 ตําบลโพนงาม
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

162. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
- บ้านธนบุรี หมู่ 5 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บ้านธนบุรี 
หมู่ 5 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.337221 N 103.656547 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.338131 N 103.655098 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 162/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 814
 ข้อ 1207            

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 379/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 
ตําบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

163. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 ตําบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ 
หมู่ 3 ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 ตําบลกลางหมื่น - 
บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.531552 N 103.637634 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.532039 N 103.636039 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 163/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 128 ข้อ 141    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 380/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวขวา หมู่ 8,12 
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย - บ้านดงบัง หมู่ 11 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

164. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวขวา 
หมู่ 8,12 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย - บ้านดงบัง 
หมู่ 11 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวขวา หมู่ 8,12 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย 
- บ้านดงบัง หมู่ 11 ตําบลห้วยโพธิ์  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.371925 N 103.597576 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.373535 N 103.597883 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 164/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 835 ข้อ 1296     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 381/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคํา หมู่ 11 
- บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) 
- บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

165. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคํา 
หมู่ 11 - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตําบล
บัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวนาคํา หมู่ 11 - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง 
หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย           
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.503688 N 104.027075 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.505244  N 104.027916 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  165/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 768  ข้อ 1051    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 382/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคํา หมู่ 18 
จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตําบลหัวนาคํา 
- ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

166. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคํา 
หมู่ 18 จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตําบลหัวนาคํา
- ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวนาคํา หมู่ 18 จากทางหลวงชนบทหมายเลข 
2025 ตําบลหัวนาคํา - ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.385139 N 103.196590 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.385155 N 103.198117 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 166/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 600 ข้อ 502     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 383/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหาดทรายมูล 
หมู่ 6 ตําบลพิมูล เชื่อม บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 
ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

167. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตําบลพิมูล เชื่อม บ้านครองทรัพย์ 
หมู่ 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตําบลพิมูล เชื่อม
บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.700900 N 103.208900 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.702478 N 103.208946 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 167/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 682 ข้อ 727     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 384/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน 
บ้านโคกศรี หมู่ 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บ้านท่างาม
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

168. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทานเทศบาลตําบลโคกศรี 
- บ้านท่างาม เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทานเทศบาลตําบลโคกศรี 
- บ้านท่างาม เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.401728 N 103.412557 E
พิกัดสิ้นสุด 16.399662 N 103.412274 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 168/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 179 ข้อ 38

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 385/495



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

169. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตําบลขมิ้น -บ้านหนองแวงเหนือ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตําบลขมิ้น - 
บ้านหนองแวงเหนือ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
ความยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.557843 N 103.571920 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.557986 N 103.573775 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 169/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 718 ข้อ 865    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 386/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านแก่งพฤๅชัย หมู่ 7
ตําบลหมูม่น - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

170. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งพฤาชัย หมู่ 7 
ตําบลหมูม่น - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งพฤาชัย 
หมู่ 7 ตําบลหมูม่น - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 800 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.747161 N 103.697925 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.749173 N 103.704182 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 170/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 526 ข้อ 215  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 387/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

171. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง 
หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง 
หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 775 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.66340 N 103.65290 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.659991 N 103.649276 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 171/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 105  ข้อ 306 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 388/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโนนชาด หมู่ 5 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง
หมู่ 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

172. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาด หมู่ 5 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง 
หมู่ 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาด 
หมู่ 5 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง 
หมู่ 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+750 ระยะทาง 750 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.64144 N 103.69603 E
พิกัดสิ้นสุด 16.640888 N 103.703002 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  172/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 184 ข้อ 52

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 389/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโนนชายสําราญ หมู่ 11
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา
หมู่ 6 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

173. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสําราญ หมู่ 11 
ตําบลแซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 
ตําบลนาบอน  อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสําราญ 
หมู่ 11 ตําบลแซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 
ตําบลนาบอน  อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 650 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.85279 N 103.71660 E
พิกัดสิ้นสุด 16.854989 N 103.721558 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                          
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 173/2564                                
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 535 ข้อ 250

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 390/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายด่านขี้หมา บ้านป่าแดง 
หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 498,000 บาท

174. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายด่านขี้หมา 
บ้านป่าแดง หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายด่านขี้หมา 
บ้านป่าแดง หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 725 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.462442 N 103.795267 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.456449 N 103.795263 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 174/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 539 ข้อ 265

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 391/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านค้อ หมู่ 4 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

175. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านค้อ หมู่ 4 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ 7 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านค้อ หมู่ 4 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ 7 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความยาว 725  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.66520 N 103.78309 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.67197 N  103.78059 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 175/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4)  หน้า 184 ข้อ 53       

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 392/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

176. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 625 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.731618 N 103.663811 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.729005 N  103.668511 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 176/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 484  ข้อ 58    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 393/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงน้อย หมู่ 4 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

177. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงน้อย 
หมู่ 4 ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงน้อย 
หมู่ 4 ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.753147 N 103.487572 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.753094 N  103.494130 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 177/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 519 ข้อ 186   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 394/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงสว่าง หมู่ 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองยาง
หมู่ 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

178. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงสว่าง หมู่ 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองยาง 
หมู่ 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงสว่าง 
หมู่ 7 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองยาง 
หมู่ 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.782650 N 103.622175 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.781461 N  103.618582 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 178/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่4) หน้า 180 ข้อ 40

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 395/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเรือ หมู่ 9 
ตําบลภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 ตําบลโนนบุรี
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

179. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเรือ หมู่ 9 
ตําบลภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าเรือ 
หมู่ 9 ตําบลภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   ความยาว 740 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.722740 N 103.493408 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.722622 N 103.500325 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 179/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 519  ข้อ 185   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 396/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

180. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอุ้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์                             
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านไทยเจริญ 
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอุ้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 400 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.864580 N  103.336965 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.864008 N 103.333455 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 180/2564                                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 111 ข้อ 92

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 397/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาแก้ว หมู่ 8 
ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

181. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาแก้ว หมู่ 8 
ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาแก้ว 
หมู่ 8 ตําบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 750  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.80541 N 103.77726 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.81014 N  103.77997 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 181/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)หน้า 100  ข้อ 285             

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 398/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

182. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 7 ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 575  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.864039 N 103.649832 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.867994 N  103.648595 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 182/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 547  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 399/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านบึง ตําบลหมูม่น
อําเภอสมเด็จ – บ้านโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง –บ้านนามะเขือ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

183. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบึง หมู่ 6 
ตําบลหมูม่น อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบึง หมู่ 6 
ตําบลหมูม่น  อําเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 
ตําบลนามะเขืออําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 275 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.745343 N 103.665624 E
พิกัดสิ้นสุด 16.747275 N 103.667152 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 183/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 484  ข้อ 55 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 400/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านป่าแดง หมู่ 4 
ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

184. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง 
หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง 
หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.453633 N 103.784866 E
พิกัดสิ้นสุด 16.449360 N 103.786333 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 184/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 179  ข้อ 39

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 401/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน
- บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

185. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโพน หมู่ 3 
ตําบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพน 
หมู่ 3 ตําบลโพน - บ้านสะพานหิน
หมู่ 3 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 700  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.884320 N 103.652759 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.879179 N  103.650334 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 185/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 184 ข้อ 54    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 402/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองพอก หมู่ 1
ตําบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

186. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองพอก หมู่ 1 
ตําบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองพอก 
หมู่ 1 ตําบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน    จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.442629 N 103.733803 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.436734 N  103.735941 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                    
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  186/2564                                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 542 ข้อ 279

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 403/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8
ตําบลภูปอ - บ้านโนนคําม่วง หมู่ 7 ตําบลนาจารย์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

187. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองแวงใหญ่ 
หมู่ 8 ตําบลภูปอ -บ้านโนนคําม่วง หมู่ 7 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  
สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 
ตําบลภูปอ - บ้านโนนคําม่วง หมู่ 7 ตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 750 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.583743 N 103.634023 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.588475 N 103.636096 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 187/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 720  ข้อ 873

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 404/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 
ตําบลหมูม่น - บ้านอู้ หมู่ 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

188. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 
ตําบลหมูม่น - บ้านอู้ หมู่ 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์          
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  
สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 ตําบลหมูม่น - บ้านอู้    
หมู่ 4 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 425 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.781234 N 103.737897 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.784267 N 103.737290 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ 188/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 185 ข้อ 55

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 405/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ภูกุ้มข้าว ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

189. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเสือเต้น 
หมู่ 2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ภูกุ้มข้าว ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยเสือเต้น 
หมู่ 2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ภูกุ้มข้าว ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.678064 N 103.532768 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.682234 N  103.528528 E    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 189/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 517 ข้อ 180   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 406/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหามแห หมู่ 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - ตําบลม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

190. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหามแห หมู่ 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - ตําบลม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  
สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง - ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 475 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.473259 N 103.570920 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.470822 N  103.573728 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 190/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 185 ข้อ 56  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 407/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยสังเคียบ
จากสะพานลําห้วยสังเคียบ บ้านหมูม่น หมู่ 10 
ตําบลหมูม่น - บ้านแซงบาดาล หมู่ 1 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

191. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยสังเคียบ 
จากสะพานลําห้วยสังเคียบ บ้านหมูม่น หมู่ 10 
ตําบลหมูม่น - บ้านแซงบาดาล หมู่ 1 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายเลียบลําห้วยสังเคียบ 
จากสะพานลําห้วยสังเคียบ บ้านหมูม่น หมู่ 10 ตําบลหมูม่น 
- บ้านแซงบาดาลหมู่ 1 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.78480 N 103.70264 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.78203 N 103.70642 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 191/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 78 ข้อ 8

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 408/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง ดงขวางบ้านกอก หมู่ 2
 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ - บ้านดงบัง หมู่ 6
 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

192. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 
ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง 
บ้านกอก หมู่2 ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผิวจราจรกว้ง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 525.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.776025 N 103.780289 E
พิกัดสิ้นสุด 16.779561 N 103.782284 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 192/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 19
 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 409/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตําบลบนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

193. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ หมู่ 1 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง 
หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ 
หมู่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 775 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.66340 N 103.65290 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.659991 N 103.649276 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 193/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 534 ข้อ 248

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 410/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลางหมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง
 หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

194. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง 
หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง 
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง 
หมู่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง 
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 800 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.67111 N 103.67294 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.670241 N 103.667244 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 194/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 533  ข้อ 244  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 411/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอ
สหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

195. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสง่า หมู่ 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร 
หมู่ 10 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกสง่า หมู่ 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 725 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.670585 N 103.570918 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.668015 N 103.575528 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 195/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 505 ข้อ 129   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 412/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ทช กส.4040 บ้านไทยเจริญ
หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท - 
เขตตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

196. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย ทช กส.4040 
บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท 
- เขตตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย ทช กส.4040 
บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท 
- เขตตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ความยาว 700  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น16.879980 N 103.323672 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.874068 N  103.324070 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 196/2564                                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 627 ข้อ 603

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 413/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตําบลนา
มะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

197. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก 
หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายกุดพระเจ้า 
บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด 
หมู่ 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ความยาว 800 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.707197 N 103.664920 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.711859 N 103.655257 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 197/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 492 ข้อ 88    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 414/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางขึ้นภูน้อย บ้านโคกสนาม
หมู่ 3 บ้านท่านาเลา ตําบลดินจี่ - บ้านนาอุดม
หมู่ 10 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 485,000 บาท

198. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายทางขึ้นภูน้อย 
บ้านโคกสนาม หมู่ 3 บ้านท่านาเลา ตําบลดินจี่ 
- บ้านนาอุดม หมู่ 10 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายทางขึ้นภูน้อย 
บ้านโคกสนาม  หมู่ 3 บ้านท่านาเลา ตําบลดินจี่ 
- บ้านนาอุดม หมู่ 10 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 290 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.934340 N 103.724712 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.932230 N 103.723553 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 198/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 139 ข้อ 170  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 415/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเชียงวัน หมู่ 12
ตําบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง บ้านนามะเขือ
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

199. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเชียงวัน 
หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง 
บ้านนามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําเชียงวัน 
หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง บ้านนามะเขือ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความยาว 800 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.71662 N 103.63350 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.71083 N  103.64017 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 199/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 490  ข้อ 81    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 416/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําม่วง หมู่ 5 
เทศบาลตําบลคําม่วง - บ้านคําเมย หมู่ 5 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

200. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วง หมู่ 5 
เทศบาลตําบลคําม่วง - บ้านคําเมย หมู่ 5 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วง หมู่ 5 
เทศบาลตําบลคําม่วง - บ้านคําเมย หมู่ 5 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว
525 เมตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.926880 N 103.647221 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.928108 N 103.653526 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 200/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 608  ข้อ 527  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 417/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 - 
ถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

201. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 
- ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์               
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา 
หมู่ 11 - ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 675  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.62246 N 103.67556 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.61147 N  103.66997 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 201/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 523 ข้อ 202

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 418/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศรี หมู่ 6 ตําบลภูสิงห์
- บ้านห้วยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

202. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าศรี หมู่ 6 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านท่าศรี หมู่ 6 
ตําบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 750 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.751495 N 103.509909 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.747687 N 103.514744 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 202/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 512  ข้อ 156   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 419/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - 
บ้านหนองสอใต้
หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

203. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาโก หมู่ 4 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ 
หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์                                                                  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาโก หมู่ 4 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 625 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.581667 N 103.554782 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.584619 N 103.549957 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 203/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 180 ข้อ 41  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 420/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

204. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาอินทร์แปลง     
หมู่ 5 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 650 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.592517 N 103.559297 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.590177 N 103.555016 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 204/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 702 ข้อ 801

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 421/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม หมู่ 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

205. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเขวา 
หมู่ 4 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม หมู่ 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเขวา 
หมู่ 4 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม 
หมู่ 3 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.229235 N 103.476088 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.222509 N 103.475410 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 205/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 209  ข้อ 652

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 422/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนน้ําเกลี้ยง หมู่ 9
ตําบลหมู่ม่น - ถนนลาดยาง บ้านคํากุง หมู่ 5
ตําบลศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

206. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนน้ําเกลี้ยง 
หมู่ 9 ตําบลหมูม่น - ถนนลาดยาง บ้านคํากุง 
หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์         
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนน้ําเกลี้ยง 
หมู่ 9 ตําบลหมูม่น - ถนนลาดยาง บ้านคํากุง หมู่ 5 
ตําบลศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ความยาว 425 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.727710 N 103.705796 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.726857 N 103.709437 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 206/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 525 ข้อ 210

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 423/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่า หมู่ 3 ตําบลหนองกุง - 
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

207. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่า 
หมู่ 3 ตําบลหนองกุง - บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่า 
หมู่ 3 ตําบลหนองกุง - บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ตําบลไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ความยาว 780 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.532732 N 103.522610 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.539041 N 103.522704 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 207/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 696 ข้อ 778    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 424/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซ่บ หมู่ 6  ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

208. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซ่บ หมู่ 6  
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซ่บ หมู่ 6  
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.632834 N 103.601596 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.638762 N 103.603022 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 208/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 734 ข้อ 924    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 425/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 (เทศบาลตําบลโพน) 
- บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน - บ้านนาบอน หมู่ 2 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

209. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 
(เทศบาลตําบลโพน) - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 
ตําบลโพน - บ้านนาบอน หมู่ 2 ตําบลนาบอน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านโพน หมู่ 3 (เทศบาลตําบลโพน)
- บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน - บ้านนาบอน 
หมู่ 2 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 700 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.866133 N 103.631584 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.864567 N 103.637298 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 209/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 611 ข้อ 539  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 426/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน - บ้าน
ใหม่ชัยมงคล
หมู่ 8 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

210. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน 
หมู่ 3 ตําบลนาบอน - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน 
หมู่ 3  ตําบลนาบอน - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 568 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.860780 N 103.659968 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.863205 N 103.663143 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 210/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 616 ข้อ 564

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 427/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน 
อําเภอคําม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

211. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน 
หมู่ 3 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัว
หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน
หมู่ 3 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 450 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.856487 N 103.688419 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.856462 N 103.692604 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 211/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 180 ข้อ 42       

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 428/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว หมู่ 9
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง - บ้านโนนเมือง หมู่ 8
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

212. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว 
หมู่ 9 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง - บ้านโนนเมือง 
หมู่ 8 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซองแมว 
หมู่ 9 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 825 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.879565 N 103.670314 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.819725 N 103.618680 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 212/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 611 ข้อ 537    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 429/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9
ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

213. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง 
หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง 
หมู่ 9 ตําบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 725 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.840342 N 103.653067 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.848121 N 103.655317 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 213/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 613 ข้อ 551   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 430/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บ้านหนองแวงเหนือ
หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนคําพุทธคีรี
หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

214. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา 
บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
- บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                             
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายป่าจิกหนา 
บ้านหนองแวงเหนือ  หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
- บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.606630 N 103.624588 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.611869 N 103.622383 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 214/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 730 ข้อ 908

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 431/495



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 
ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

215. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก 
หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน หมู่ 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านหนองย่าโยน 
หมู่ 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 850 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.649611 N 104.083729 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.650085 N 104.083853E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 215/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 638 ข้อ 639   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 432/495



ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวนาคํา 
หมู่ 11 จากคุ้มเศรษฐี - บ้านโพธิ์มี ตําบลนาสีนวน
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 497,000 บาท

216. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวนาคํา 
หมู่ 11 ตําบลหัวนาคํา - บ้านโพธิ์มี ตําบลนาสีนวน
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหัวนาคํา หมู่ 11 ตําบลหัวนาคํา - บ้านโพธิ์มี 
ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ความยาว 500  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.684633 N 103.635854 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.678151 N  103.637624 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 216/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3 )หน้า 197 ข้อ 613    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 433/495



ก่อสร้างถนนลูกรังโรงข้าวปุ้น หมู่ 2 ตําบลผาเสวย
อําเภอสมเด็จ - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

217. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงข้าวปุ้น 
บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย 
หมู่1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงข้าวปุ้น 
บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย 
หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 875 เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.751270 N 103.760280 E
พิกัดสิ้นสุด  16.757165 N 103.754873 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 217/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 520 ข้อ 189 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 434/495



ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกจ่าชัย บ้านโจด หมู่ 7 
ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

218. ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกจ่าชัย บ้านโจด หมู่ 7 
ตําบลภูปอ  - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกจ่าชัย 
บ้านโจด หมู่ 7 ตําบลภูปอ  - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 650 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.569378 N 103.608674 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.574223 N 103.606605 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 218/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 722 ข้อ 882     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 435/495



ก่อสร้างถนนลูกรังสายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย 
-  บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

219. ก่อสร้างถนนลูกรังสายดงขวาง บ้านกอก 
หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายดงขวาง บ้านกอก 
หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ความยาว 350 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.776047 N 103.780186 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.777769 N 103.782027 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 219/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 168 ข้อ 7    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 436/495



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

220. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนสว่าง 
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 650 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดเริ่มต้น 16.630783 N 103.614826 E
พิกัดสิ้นสุด 16.637303 N 103.614616 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 220/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 723 ข้อ 883    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 437/495



ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายลําห้วยวังก้อน
บ้านคําม่วง หมู่ 5 ตําบลทุ่งคลอง  - บ้านคําเมย
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

221. ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําห้วยวังก้อน บ้านคําม่วง หมู่ 5 ตําบลทุ่งคลอง  
- บ้านคําเมย หมู่ 5 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายลําห้วยวังก้อน บ้านคําม่วง หมู่ 5 ตําบลทุ่งคลอง  
- บ้านคําเมย หมู่ 5ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร 
ปีกกําแพง 1 ข้าง จํานวน 2 ช่อง  
ค่าพิกัดก่อสร้าง 16.927563 N 103.644481 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 221/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
( ฉบับที่ 3 ) หน้า 223 ข้อ 16

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 438/495



ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านจุมจัง 
หมู่ 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด 
หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

222. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านจุมจัง 
หมู่ 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด 
หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านจุมจัง หมู่ 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
- บ้านสมสะอาด หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.456693 N 104.089383 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.456588 N  104.087630 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 222/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 129 ข้อ 376

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 439/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคลอง 6R บ้านหนองแปน
หมู่ 2 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย - 
บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

223. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง คลอง 6R บ้านหนองแปน
หมู่ 2 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนทัน หมู่ 8 
ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง คลอง 6R 
บ้านหนองแปนหมู่ 2 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
- บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 3.600 กิโลเมตร โดยลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 1,800 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% (MPD)  
พิกัดเริ่มต้น 16.300887 N 103.497794 E
พิกัดสิ้นสุด 16.272549 N 103.505373 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 223/2564                              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 89 ข้อ 42

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 440/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคําโสก บ้านเหล่าอ้อย
หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 
ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

224. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคําโสก บ้านเหล่าอ้อย 
หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคําโสก 
บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง 
หมู่ 5 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+000 - 3+400 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร  
และช่วงที่ 3 กม.ที่ 3+700 - 4+940 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1.240  กิโลเมตร ระยะทางรวม 
4.640 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,096 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.256546 N 103.708926 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.257147 N 103.719898 E  
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.257147 N 103.719898 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.259353 N 103.724877 E 
ช่วงที่ 3 พิกัดเริ่มต้น 16.260521 N 103.725425 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.274334 N 103.723697 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 224/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 81  ข้อ 213

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 441/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายคูเมืองชั้นในบ้านเสมา 
หมู่ 7 ตําบลหนองแปน - บ้านดอนยาง หมู่ 6 
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

225. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางคูเมืองชั้นใน
บ้านเสมาหมู7่ ตําบลหนองแปน - บ้านดอนยาง 
หมู่6 ตําบลกมลาไสยอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางคูเมืองชั้นใน
บ้านเสมาหมู7่ ตําบลหนองแปน - บ้านดอนยาง หมู่ 6 
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.500  กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น 95%
พิกัดเริ่มต้น 16.310696 N 103.511927 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.315757 N  103.512322 E   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                             
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 225/2564                              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 89 ข้อ 41

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 442/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - โรงงานน้ําเฟรนด์ 
บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 482,000 บาท

226. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกไม้งาม 
หมู่ 3 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง -โรงงานน้ําเฟรนด์ 
บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกไม้งาม 
หมู่ 3 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง -โรงงานน้ําเฟรนด์ บ้านสิงห์สะอาด 
หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.860 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,316 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+460 ระยะทาง 2.460 กม. 
พิกัดเริ่มต้น 16.695420 N 103.545314 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.710480 N  103.553355 E 
ช่วงที่ 2 กม. 3+600 - 5+000 ระยะทาง 1.400 กม. 
พิกัดเริ่มต้น 16.710693 N 103.545802 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.702207 N  103.541094 E    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 226/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 181 ข้อ 43  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 443/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใส 
ตําบลโนนแหลมทอง - บ้านคําลือชา 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

227. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใส 
ตําบลโนนแหลมทอง -  บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใส 
ตําบลโนนแหลมทอง -  บ้านคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,394 ลูกบาศก์เมตร  
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+730 ระยะทาง 0.730 กม. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.747410 N 103.603217 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.741167 N  103.601037 E 
ช่วงที่ 2 กม. 1+040 - 3+410 ระยะทาง 2.370 กม. 
พิกัดเริ่มต้น 16.738438 N 103.599950 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.730437 N  103.583870 E 
ช่วงที่ 3 กม. 4+070 - 4+960 ระยะทาง 0.890 กม. 
พิกัดเริ่มต้น 16.729312 N 103.577825 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.721851 N  103.576856 E    
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 227/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 503 ข้อ 125   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 444/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ -
บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 487,000 บาท

228. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ 
หมู่ 4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ 
หมู่ 4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,340 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
พิกัดเริ่มต้น 16.404595 N 103.197772 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.431705 N 103.184398 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 228/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) 
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 446

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 445/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 
ตําบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 458,000 บาท

229. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 
ตําบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก ตําบลลําหนองแสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 
ตําบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก ตําบลลําหนองแสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
พิกัดเริ่มต้น 16.696468 N 103.361282 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.671946 N  103.334723 E   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 229/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 800 ข้อ 1161

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 446/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน หมู่ 9 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ 
ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 487,000 บาท

230. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน หมู่ 9 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ ตําบลกุดโดน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดอนลําดวน 
หมู่ 9 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บ้านคําปะโอ
ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 3.900 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,340 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
พิกัดเริ่มต้น 16.494744 N 103.252213 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.519608 N 103.246420 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                           
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 230/2564                               
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 447 

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 447/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าใหม่ หมู่ 6 
ตําบลเจ้าท่า - บ้านสีถาน หมู่ 10 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

231. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าใหม่ 
หมู่ 6 ตําบลเจ้าท่า - บ้านสีถาน หมู่ 10 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านท่าใหม่ 
หมู่ 6 ตําบลเจ้าท่า - บ้านสีถาน หมู่ 10 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
1,815 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
พิกัดเริ่มต้น 16.233592 N 103.633398 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.232485 N 103.664194 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 231/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 820 ข้อ 1235    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 448/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9
ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 487,000 บาท

232. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ 9 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ 9 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,340 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
พิกัดเริ่มต้น 16.705510 N 103.564104 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.673140 N  103.554270 E  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 232/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 498  ข้อ 110  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 449/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนปลาขาว หมู่ 8
ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 471,000 บาท

233. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนปลาขาว
หมู่ 8 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนปลาขาว 
หมู่ 8 ตําบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.770 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,262 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
พิกัดเริ่มต้น 16.749989 N 103.522822 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.725370 N  103.537882 E   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 233/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 504  ข้อ 126   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 450/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนป่างิ้ว หมู่ 4
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

234. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนป่างิ้ว 
หมู่ 4 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ 9 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนป่างิ้ว 
หมู่ 4 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,394 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) 
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+970 ระยะทาง 0.970 กม. 
พิกัดเริ่มต้น16.681439 N 103.558502 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.673144 N  103.557799 E 
ช่วงที่ 2 กม. 2+460 - 5+480 ระยะทาง 3.020 กม. 
พิกัดเริ่มต้น 16.681350 N 103.563381E 
พิกัดสิ้นสุด 16.699560N  103.552949E  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 234/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 505  ข้อ 130   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 451/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง
หมู่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

235. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรทอง 
หมู่ 8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
- บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์    
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนศรทอง 
หมู่ 8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง 
หมู่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์   
รวมระยะทาง 4.110 กม. โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,396 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+350 ระยะทาง 0.350 กม. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.712246 N 103.679287 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.711921 N  103.682561 E 
ช่วงที่ 2 กม. 0+350 - 4+110 ระยะทาง 3.760 กม. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.711921 N 103.682561 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.702680 N  103.715713 E    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  235/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 487 ข้อ 68   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 452/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายแยกทางหลวงชนบท
สาย 5054 ตําบลสะอาดไชยศรี - บ้านอ่างคํา หมู่ 7
- บ้านภูเงิน หมู่ 8 - บ้านดงเย็น ตําบลนาจําปา
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 494,000 บาท

236. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท
สาย 5054 ตําบลสะอาดไชยศรี - บ้านอ่างคํา หมู่ 7 
- ถึงบ้านภูเงิน หมู่ 8 - บ้านดงเย็น ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง
ชนบทสาย 5054 ตําบลสะอาดไชยศรี - บ้านอ่างคํา 
หมู่ 7 - ถึงบ้านภูเงิน หมู่ 8 - บ้านดงเย็น ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา
0.10 เมตรปริมาณลูกรัง 2,370 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.473712 N 103.769788E 
พิกัดสิ้นสุด 16.488098N  103.772259E 
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.488683N 103.773490E 
พิกัดสิ้นสุด 16.503792N  103.769573E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  236/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 542 ข้อ 281

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 453/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายสวนฮาม บ้านกกมะค่า
หมู่ 6 ตําบลร่องคํา - บ้านโคกสําราญ หมู่ 2 
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

237. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสวนฮาม บ้านกกมะค่า 
หมู่ 6 ตําบลร่องคํา - บ้านโคกสําราญ หมู่ 2 ตําบลสามัคคี 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายสวนฮาม 
บ้านกกมะค่า หมู่ 6 ตําบลร่องคํา - บ้านโคกสําราญ หมู่ 2 
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000-1+400ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+400-3+900 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 3+900-4+300 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.400  กิโลเมตร  และช่วงที่ 4 กม.ที่ 4+300-4+690 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.390  กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 4.690 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,096 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.290213 N 103.750444 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.300043 N 103.744950 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.300043 N  103.744950 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.310786 N 103.734247 E 
ช่วงที่ 3 พิกัดเริ่มต้น 16.310786 N 103.734247 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.313012 N 103.734247 E 
ช่วงที่ 4 พิกัดเริ่มต้น 16.313012 N 103.737946 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.309202 N 103.736343 E  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 237/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 687 ข้อ 741  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 454/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองหัวคูจากสามแยก
ถนนร่องคํา - ฟากปาว บ้านร่องคํา หมู่ 9 
ตําบลร่องคํา - บ้านดงเมือง หมู่ 1 ตําบลเหล่าอ้อย
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

238. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองหัวคน
จากสามแยกถนนร่องคํา - ฟากปาว บ้านร่องคํา 
หมู่ 9 ตําบลร่องคํา - บ้านดงเมือง หมู่ 1 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองหัวคน
จากสามแยกถนนร่องคํา - ฟากปาว บ้านร่องคํา 
หมู่ 9 ตําบลร่องคํา - บ้านดงเมือง หมู่ 1 ตําบลเหล่าอ้อย 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.240 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,096 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)   
พิกัดเริ่มต้น 16.282889 N 103.731025 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.282977 N 103.733386 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 238/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 181 ข้อ 44 
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําตาใกล้ หมู่ 12 -
ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) บ้านนาสีนวล
หมู่ 5 ตําบลสหัสขันธ์  - บ้านโนนบุรี ตําบลโนนบุรี
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 412,000 บาท

239. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําตาใกล้ 
หมู่ 12 - ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) 
บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนบุรี 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําตาใกล้ 
หมู่ 12 - ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) 
บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนบุรี 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 1,980 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.738450 N 103.599960 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.737710 N 103.589860 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.730495 N 103.583790 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.735373 N 103.570167 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  239/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 499  ข้อ 113   
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

240. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,394 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) 
พิกัดเริ่มต้น 16.668480 N 103.602180 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.646268 N 103.577859 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 240/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 499 ข้อ 72    
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 
ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง - บ้านด่านเม็ก หมู่ 12 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

241. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนา 
หมู่ 15 ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง - บ้านด่านเม็ก 
หมู่ 12 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนา 
หมู่ 15 ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง - บ้านด่านเม็ก หมู่ 12 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 3.870 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 17.050646 N  103.566497 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 17.021785 N  103.554278 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 241/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 611 ข้อ 541   
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 
ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง - อ่างเก็บน้ําลําพันชาด 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

242. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนา 
หมู่ 15 ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง - อ่างเก็บน้ํา
ลําพันชาด ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านดงสวนพัฒนา หมู1่5 ตําบลนาทัน 
อําเภอคําม่วง - อ่างเก็บน้ําลําพันชาด 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 3.870 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 17.044604 N 103.584956 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 17.043913 N 103.548554 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 242/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 612 ข้อ 546     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 459/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 
ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 13 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 490,000 บาท

243. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ 10 ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี 
หมู่ 5 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ 10 ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 5.700 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังความหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.522467 N 103.816264 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.549419 N 103.803064 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 243/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 170 ข้อ 12    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 460/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคําม่วง หมู่ 7 
ตําบลนาจารย์ - ป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

244. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคําม่วง 
หมู่ 7 ตําบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคําม่วง 
หมู่ 7 ตําบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง
ระยะทาง 4.190 กิโลเมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.587175 N 103.642432 E
พิกัดสิ้นสุด 16.616199 N 103.652268 E  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 244/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 730 ข้อ 910

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 461/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน ตําบลหนองบัว 
อําเภอนามน - ตําบลนาขาม  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 456,000 บาท

245. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวใน 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 5.300 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,120 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.554814 N 103.860251 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.524081 N 103.848200 E 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 245/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 556 ข้อ 339     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 462/495



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน 7R-RMC 
บ้านข้าวหลาม หมู่ 16 ตําบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย 
หมู่ 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 495,000 บาท

246. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน 
7R-RMC บ้านข้าวหลาม หมู่ 16 ตําบลกมลาไสย - 
บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลอง
ชลประทาน 7R-RMC บ้านข้าวหลาม หมู่ 16 
ตําบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ความยาว 3.500 กิโลเมตร โดยลงลูกรัง
หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD)   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.317152 N 103.531960 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.288908 N 103.530722 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 246/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  824  ข้อ 1249    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 463/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,997,000 บาท

247. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+585 - 2+747 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ความยาว 0.162 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 3+923 - 4+472 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ความยาว 0.549 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.711 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.731221 N 103.719601 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.732671 N 103.719360 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.741691 N 103.713689 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.745628 N 103.710550 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 247/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 464/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,500,000 บาท

248. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย 
กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.612 กิโลเมตร  ช่วงกิโลเมตรที่ 1+880 - 2+492  
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.699758 N 103.194136 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.702612 N 103.189916 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 248/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 465/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0005 
บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,513,000 บาท

249. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+974 - 1+576 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.602 กิโลเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.878759 N 103.536921 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.843475 N 103.537843 E
(ถนนถ่ายโอน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 249/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 466/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0015 
บ้านข้าวหลาม  อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,997,000 บาท

250. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม  
อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม  
อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  1.00 เมตร  
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+213 - 0+515 
ระยะทาง 0.302 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 
2+060 - 2+242 ระยะทาง 0.182 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.484 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.322086 N 103.533337 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.323447 N 103.530632 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.327343 N 103.518402 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.327520 N 103.516735 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 250/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1  

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 467/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0021 
บ้านหนองอิเฒ่า -  บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,999,000 บาท

251. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอิเฒ่า -  
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอิเฒ่า -  บ้านหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 3+931 - 4+183 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.252 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 4+183 - 4+454 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ0.50 เมตร 
ระยะทาง 0.271 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.523 กิโลเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.322756 N 103.395526 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.320602 N 103.396456 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.320602 N 103.396456 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.319798 N 103.398795 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 251/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 468/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0025 
บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,997,000 บาท

252.ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place  
Recycling สาย กส.ถ.1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+600 - 0+930 
ระยะทาง 0.303 กิโลเมตร 
(หักเว้นช่วงสะพาน 0.027 กิโลเมตร)  
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 1+458 - 1+850 
ระยะทาง 0.392 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.695 กิโลเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.511990 N 104.108419 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.509319 N 104.109314 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.504281 N 104.109039 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.500956 N 104.108217 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 252/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 469/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0039 
บ้านหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,000,000 บาท

253. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+339 - 0+545 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ระยะทาง 0.206 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 
2+120-2+675 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ1.00 เมตร ระยะทาง 0.555 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.761 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.618208 N 103.273140 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.616423 N 103.272592 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.601309 N 103.270267 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.597534 N 103.267084 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 253/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 470/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0045 
แยกทางหลวง อําเภอห้วยผึ้ง - อําเภอนาคู - บ้านไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,997,000 บาท

254. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง 
อําเภอห้วยผึ้ง - อําเภอนาคู - บ้านไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สายกส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อําเภอห้วยผึ้ง 
- อําเภอนาคู - บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+207 - 3+910 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.703 กิโลเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.636020 N 103.956330 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.629661 N 103.955454 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 254/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 471/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0047 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,998,000 บาท

255. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี 
- บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี 
-  บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+713 - 1+200 ความหนา 0.04 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.487 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.647732 N 103.304287 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.645776 N 103.308339 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 255/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ  1

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 472/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0055 
บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,997,000 บาท

256. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ 
- บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ
- บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 
1+914 - 2+014 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 
กิโลเมตรที่ 2+589-3+230 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.611 กิโลเมตร 
(หักเว้นช่วงสะพาน) 0.030 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.711 กิโลเมตร  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.726180 N 103.736340 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.724503 N 103.736380 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.729041 N 103.734799 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.734773 N 103.732067 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 256/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 473/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 
บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,598,000 บาท

257. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 8+610- 8+996 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.386 กิโลเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.275738 N 103.628838 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.276390 N 103.632446 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 257/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 474/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0002 
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ -  บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,499,000 บาท

258. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ -  
บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ -  
บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
ช่วงกิโลเมตรที่ 10+751 - 11+360 ความหนา 0.04 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.609 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.754250 N 103.444287 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.752005 N 103.449414 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 258/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1    

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 475/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0028 
บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,258,000 บาท

259. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย 
- บ้านคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคําสร้างเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงกิโลเมตรที่ 2+483 - 3+125 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
คระยะทาง 0.642 กิโลเมตร 
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.828470 N 103.532429 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.824749 N 103.537074 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 259/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 476/495



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,227,000 บาท

260. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า 
- บ้านหนองเม็ก  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - 
บ้านหนองเม็ก  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.04 เมตร  ช่วงกิโลเมตรที่ 4+839 - 5+625 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
ระยะทาง 0.786 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.476957 N 104.090052 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.471370 N 104.094602 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 260/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 477/495



ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
(OVERLAY) สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาล
ตําบลห้วยผึ้ง - เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

261. ค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านโนนสมควร 
หมู่ 12 เขตเทศบาลตําบลห้วยผึ้ง - เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(OVERLAY) 
สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาลตําบลห้วยผึ้ง 
- เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.316 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.644182 N 103.897446 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.641317 N 103.897585 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 261/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 550 ข้อ 313     

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 478/495



ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
(OVERLAY)  สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - 
บ้านโนนสวนแก้ว หมู่ 9 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

262. ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY)  สายบ้านร่องแก่นคูณ 
หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว หมู่ 9 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY)  
สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
- บ้านโนนสวนแก้ว หมู่ 9 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.04 เมตร  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.316 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.680467 N 103.876630 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.680245 N 103.874277 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 262/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 548 ข้อ 306    
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ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านโนนค้อ หมู่ 14 ตําบลนาทัน - บ้านโพนแพง
หมู่ 10 ตําบลดิ้นจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,499,000 บาท

263. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายบ้านโนนค้อ หมู่ 14 ตําบลนาทัน - บ้านโพนแพง หมู่ 10 
ตําบลดิ้นจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต  สายบ้านโนนค้อ หมู่ 14 
ตําบลนาทัน - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตําบลดิ้นจี่ 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+673 กว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทาง 0.673 กิโลเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.979305 N 103.657902 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.985245 N 103.658995 E   
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+673 - 1+884 กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.211 กิโลเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.985245 N 103.658995 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.984377 N 103.661129 E   
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 1+892 - 1+932 กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.984229 N 103.661103 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.983683 N 103.661004 E   
รวมระยะทางทั้งสิ้น 1.959 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) ไม่น้อยกว่า 8,172.50 ตร.ม.
หนา 0.04 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 263 /2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 136 ข้อ 163

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 480/495



ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากวัดถ้ําไม้รัง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 
ตําบลกุงเก่า - วัดถ้ําหม้อสันติธรรม บ้านภูเจริญ หมู่ 11 
ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

264. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากวัดถ้ําไม้รัง 
บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า - วัดถ้ําหม้อสันติธรรม 
บ้านภูเจริญ หมู่ 11 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากวัดถ้ําไม้รัง 
บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า - วัดถ้ําหม้อสันติธรรม 
บ้านภูเจริญ หมู่ 11 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.881618 N 103.194663 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.881554 N 103.193191 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 264/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 635 ข้อ 632 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,987,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,987,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,987,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกลําห้วย หิน เหล็ก ไฟ บ้านโนนอํานวย หมู่ 8 ตําบลนาตาล 
อําเภอท่าคันโท - บ้านภูฮัง หมู่ 3 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

1. ค่าขุดลอกลําห้วย หิน เหล็ก ไฟ บ้านโนนอํานวย หมู่ 8 
ตําบลนาตาล  อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูฮัง 
หมู่ 3 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วย หิน เหล็ก ไฟ 
บ้านโนนอํานวย หมู่ที่ 8 ตําบลนาตาล  อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูฮัง หมู่ 3 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 70 เมตร  ความยาว 70 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ความยาว 455 เมตร 
รวมความยาว 525 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,723 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งดินให้เรียบร้อย 
พิกัดเริ่มต้น 16.829014 N 103.277138 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.852190 N 103.275549 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  265/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 854 ข้อ 54
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ขุดลอกลําห้วยปอ ตอนบน สายบ้านหัวนาคํา 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี
หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

2. ค่าขุดลอกลําห้วย ปอตอนบน สายบ้านหัวนาคํา 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วย ปอตอนบน 
สายบ้านหัวนาคํา ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - 
บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 
775 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร ปริมาณดินขุด 
14,259 ลูกบาศก์เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 16.985884 N 103.689620 E
พิกัดสิ้นสุด 16.982471 N 103.685432 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  266 /2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 221  ข้อ 4

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 483/495



ขุดลอกลําห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไฮงาม 
หมู่ 9 - บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

3. ค่าขุดลอกลําห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 
ตําบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไฮงาม 
หมู่ 9 ตําบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 750 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร 
ปริมาณดินขุด 14,251 ลูกบาศก์เมตร
พิกัดเริ่มต้น 16.464612 N 104.14209 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.45502 N 104.1371 E    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  267/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4)  หน้า 41 ข้อ 69

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 484/495



ขุดลอกลําห้วยฝายใหญ่  บ้านกุงเก่า หมู่ 11 
ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ -
ภูโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 499,000 บาท

4. ค่าขุดลอกลําห้วยฝายใหญ่  บ้านกุงเก่า หมู่ 11 
ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูโน 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยฝายใหญ่  บ้านกุงเก่า หมู่ 11 
ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูโน 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากกว้าง 15 เมตร 
ความยาว 575 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร 
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,240 ลูกบาศก์เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.901291 N 103.176028 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.896883 N 103.175051 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  268/2564                                           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 41 ข้อ 68

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564  03:43:44 หน้า : 485/495



ขุดลอกลําห้วยยังหลง บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 
ตําบลกุดค้าว- บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตําบสามขา 
- อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

5. ค่าขุดลอกลําห้วยยังหลง บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 
ตําบลกุดค้าว - บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยยังหลง บ้านหนองโง้ง 
หมู่ 1 ตําบลกุดค้าว - บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร 
ความยาว 750 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร 
ปริมาณดินขุด 14,234 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงิรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 269/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4)  หน้า 43 ข้อ 73 
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ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านฟากปาว หมู่ 14 
ตําบลกมลาไสย - ห้วยตาล บ้านตะโกเดี่ยว หมู่ 3
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

6. ค่าขุดลอกลําห้วยยาง บ้านฟากปาว หมู่ 14 
ตําบลกมลาไสย - ห้วยตาล บ้านตะโกเดี่ยว หมู่ 3 
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยยาง บ้านฟากปาว หมู่ 14 
ตําบลกมลาไสย - ห้วยตาล บ้านตะโกเดี่ยว หมู่ 3 
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยดําเนินการ ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 - 1+200 
ความยาว 1,100 เมตร (หักความยาวบริเวณหัว 
- ท้ายฝาย 100 เมตร) ขนาดปากกว้าง 10เมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+220 - 1+405 ความยาว 185 เมตร 
ขนาดปากกว้าง 25 เมตร ความยาวรวม 1,285 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิมไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,756 ลูกบาศก์เมตร  
พิกัดเริ่มต้น 16.355968 N 103.570565 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.357494 N 103.580751 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 270/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 31  ข้อ 40    
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ขุดลอกลําห้วยหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน
หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

7. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองบ่อหนองเปลือย 
บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยหนองบ่อหนองเปลือย  
บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 20 เมตร 
ระยะทาง 675 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,242 ลูกบาศก์เมตร     
พิกัดเริ่มต้น 16.364035 N 103.511647 E 
พิกัดสิ้นสุด 16.367000 N 103.510191 E 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   271/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 49  ข้อ 90 
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ขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตําบลสามขา
- บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

8. ค่าขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตําบลสามขา 
- บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์                       
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านบึงทอง หมู่ 8 
ตําบลสามขา - บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 ตําบลกุดค้าว 
อําเภอกุฉินารายณ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร 
ระยะทาง 825 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร 
ปริมาณดินขุด 14,186 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงิรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 272/2564                                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8)
- เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 42 ข้อ 72
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 75,956,410 บาท

งบกลาง รวม 75,956,410 บาท
งบกลาง รวม 75,956,410 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 16,133,400 บาท

ค่าชําระหนี้เงินต้น
1. ค่าชําระเงินต้น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระหนี้เงินต้น  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และค่าชําระเงินต้น ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน 
1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  2,633,400  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีที่ 10 
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552     
1.2 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  13,500,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ปีที่ 10 ตามสัญญาเลขที่ 
10004239452 - 2     
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 7,224,980 บาท

2. ค่าชําระดอกเบี้ย  
เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบี้ย  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และค่าชําระดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน
2.1 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย   ตั้งไว้  224,980  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปีที่ 10  
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552      
2.2 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย  ตั้งไว้  7,000,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที่ 10  
ตามสัญญาเลขที่ 10004239452 - 2      
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,211,110 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.1 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  897,210  บาท 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  263,900  บาท
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป
ที่กําหนดตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
3.3  ค่าเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน  ตั้งไว้  50,000  บาท 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 29,676,180 บาท

4. เงินสํารองจ่าย 
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือบรรเทาปัญหาของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 10,180,730 บาท

5. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 4,488,000 บาท
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อันได้แก่ นักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
เป็นทุนเก่าต่อเนื่องและทุนใหม่
5.1 ทุนการศึกษาปี 9 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 9 ปีที่ 4 จํานวน 26 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 858,000 บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2559 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)     
5.2 ทุนการศึกษาปี 10 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 10 ปีที่ 3 จํานวน 24 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 792,000 บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2560 (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
5.3 ทุนการศึกษาปี 11 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 11 ปีที่ 2 จํานวน 26 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 858,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2561 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)   
5.4 ทุนการศึกษาปี 12 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 12 ปีที่ 1 จํานวน 12 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 396,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2562  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)  
5.5 ทุนการศึกษาปี 13 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 13 ปีที่  1 จํานวน  24  ทุน  
ทุนละ 33,000  บาท/ปี  เงิน  792,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2563  (ทุนเก่า) 
5.6 ทุนการศึกษาปี 14 
นักเรียนในสังกัด  รุ่นที่  14  ปีที่  1  จํานวน  24  ทุน  
ทุนละ  33,000  บาท/ปี  เงิน  792,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2564  (ทุนใหม่) 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู  ตั้งไว้  5,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  
ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์    
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  392,730  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทยกําหนดค่าบํารุงสมาคมในอัตราร้อยละ 0.1 
ของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563  ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(ค่าพาหนะ) ของผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2560 
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000,000 บาท

9. เงินช่วยค่าทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ. ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของบํานาญ
และ ช.ค.บ. ตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน ข้าราชการถ่ายโอนซึ่งถึงแก่
ความตาย 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
10. เงินช่วยค่าทําศพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ 
เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้ายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างปฎิบัติราชการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 3,927,210 บาท

1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
โดยไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 800,000 บาท

2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000,000 บาท

3. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ  เงินบําเหน็จรายเดือน 
และเงินบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา 
กรณีที่ลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต  
ลาออกจากราชการ  หรือมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 2,742,600 บาท

4. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จํานวน 60,200 บาท

5. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา(กสจ.)  
ตั้งไว้  60,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา 
(กสจ.) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       
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