








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 812,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 120,291,580 บาท
งบกลาง รวม 120,291,580 บาท

งบกลาง รวม 120,291,580 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 13,500,000 บาท

1. ค่าชําระหนี้เงินกู้
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าชําระหนี้เงินต้น  ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด มหาชน 
- ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  13,500,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ปีที่ 11 ตามสัญญาเลขที่ 
10004239452 - 2     
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,060,000 บาท

2. ค่าชําระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าชําระดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน
- ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย  ตั้งไว้  2,060,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที่ 11 ตามสัญญาเลขที่
10004239452 - 2      
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,443,400 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.1 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,160,800  บาท 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  282,600  บาท
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป
ที่กําหนดตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

4.  ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทน  
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ตั้งไว้  50,000  บาท 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 79,006,680 บาท

5. เงินสํารองจ่าย
เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เปนส่วนรวมได้
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 3,271,620 บาท

6. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
เพื่อจ่ายเปนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 800,000 บาท

7. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)  
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000,000 บาท

8. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  
เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จ  เงินบําเหน็จรายเดือน 
และเงินบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา 
กรณีที่ลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต  
ลาออกจากราชการ  หรือมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 12,416,300 บาท

9. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการ
รายรับโดยไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) จํานวน 29,700 บาท

10. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.)  
ตั้งไว้  29,700  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา 
(กสจ.) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 713,880 บาท

11. เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  413,880  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทยกําหนดค่าบํารุงสมาคมในอัตราร้อยละ 0.1 
ของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

12. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563  ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 เปนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(ค่าพาหนะ) ของผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2560 
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

13. เงินช่วยค่าทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ. 
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าทําศพ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของบํานาญ
และ ช.ค.บ. ตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน ข้าราชการถ่ายโอน
ซึ่งถึงแก่ความตาย 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

14. เงินช่วยค่าทําศพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าทําศพ 
เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้ายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างปฎิบัติราชการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 75,564,340 บาท

งบบุคลากร รวม 39,579,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,363,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,399,320 บาท

1. ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  55,530  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  666,360  บาท         
- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  732,960  บาท
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  120,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  7,500  บาท  จํานวน  12  เดือน   
รวมเปนเงิน  180,000  บาท     
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 10,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
รวมเปนเงิน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 7,500 บาท เดือนละ 15,000 บาท  
จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 180,000 บาท    
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท

4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท จํานวน  12  เดือน
รวมเปนเงิน  933,120  บาท  
- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  166,560  บาท  
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 8/332



ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 7,264,800 บาท

5. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธานสภาและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  366,480  บาท   
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  599,760  บาท            
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 27 อัตรา  เดือนละ  19,440  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  6,298,560  บาท      
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,216,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,803,200 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานสังกัดสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการ  
และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แยกเปน       
1.1 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สํานักปลัด จํานวน 21 อัตรา ตั้งไว้  9,433,300  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานเลขานุการ จํานวน 12 อัตรา ตั้งไว้ 5,791,200  บาท
1.3 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 17 อัตรา ตั้งไว้ 6,578,700  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 531,600 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่มี
ฐานะเปนกอง  สังกัดสํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ และกอง
การเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
สํานักปลัด  รวม  343,200  บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว้  343,200  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหารระดับสูง) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  120,000 บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับสูง) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  10  เดือน 
เปนเงิน  100,000 บาท   
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับกลาง) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  10  เดือน 
เปนเงิน 56,000 บาท   
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานเลขานุการ รวม 67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   
ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท
2.3 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองการเจ้าหน้าที่ รวม 121,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   
ตั้งไว้  121,200 บาท
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- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งนิติกร
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   4,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 639,600 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการ
บริหารงาน ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเปนกองและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสํานักปลัด  สํานักงาน
เลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ แยกเปน     
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่ง สํานักปลัด          
ตั้งไว้  397,200  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหารระดับสูง)
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  120,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหารระดับสูง)
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  10  เดือน 
เปนเงิน  100,000  บาท
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับกลาง)
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  10  เดือน 
เปนเงิน  56,000  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  54,000  บาท    
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  121,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท 
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-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  54,000  บาท 
3.3 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  121,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,752,140 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ
 
ปฎิบัติหน้าที่สังกัดสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการ และกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด 
จํานวน  30  อัตรา  ตั้งไว้  3,836,580  บาท
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานเลขานุการ 
จํานวน    5  อัตรา  ตั้งไว้    897,000  บาท
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน   7  อัตรา   ตั้งไว้  1,018,560  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 489,600 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่สังกัด
สํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ  และกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด       
จํานวน   25  อัตรา   ตั้งไว้  331,980  บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักงานเลขานุการ 
จํานวน    4  อัตรา   ตั้งไว้    85,620  บาท
5.3 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองการเจ้าหน้าที่ 
จํานวน    3  อัตรา   ตั้งไว้    72,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 31,741,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,711,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,120,000 บาท

1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว้  7,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงาน  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสายงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างประจําประเภทค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ  การตรวจกระดาษ
คําตอบในการดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
และกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปนต้น 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 250,000 บาท

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
สํานักงานเลขานุการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของสํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ 
และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
6.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สํานักปลัด  ตั้งไว้  50,000 บาท
6.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  60,000 บาท
6.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  90,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 980,000 บาท

7. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น สํานักปลัด สํานักงานเลขานุการและกองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิ
ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
7.1 ค่าเช่าบ้าน  สํานักปลัด               ตั้งไว้  276,000 บาท
7.2 ค่าเช่าบ้าน  สํานักงานเลขานุการ   ตั้งไว้  325,200 บาท
7.3 ค่าเช่าบ้าน  กองการเจ้าหน้าที่      ตั้งไว้  378,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 161,100 บาท

8. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  สํานักปลัด  สํานักงาน
เลขานุการและกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
8.1 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สํานักปลัด 
ตั้งไว้  105,900 บาท
8.2 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้  30,000 บาท
8.3 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  กองการเจ้าหน้าที่ 
ตั้งไว้  25,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 16,055,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,467,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  1,244,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าจ้างทําเอกสาร ค่าทําความสะอาด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กรณีหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกขอใช้หอประชุม) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ระบบประปารวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมา
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่าย
ประเภทอื่น ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของสํานักปลัด 
สํานักงานเลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักปลัด  
ตั้งไว้  1,000,000  บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  กองการเจ้าหน้าที่    
ตั้งไว้ 144,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด 
ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าจัดทํา
รายงานผลงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  รายงานการประชุม  ค่าจัดทําแผ่นพับ  ค่าจัดทํา
วารสาร เอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ หนังสือประจําเดือน 
ประชาสัมพันธ์ การลงโฆษณาทางวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ค่าจัดทําสื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทําป้าย
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจการของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (2) (3) (6) และ (20)

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าธรรมเนียม ค่าคําร้อง ค่าคําขอ ค่าหมาย ค่าประกาศ ค่าอากร
และค่าใช้จ่ายอันจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นตํารวจ 
ชั้นอัยการ ชั้นศาล และชั้นการบังคับคดีตามกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  สํานักปลัด  
ตั้งไว้  20,000  บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  กองการเจ้าหน้าที่  
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  3,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าบริการในการกําจัด
สิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรณีไม่มีผู้พักอาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (18)
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5. ค่าจ้างเอกชนดําเนินงาน ตั้งไว้  130,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการจัดงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ โครงการต่อต้านยาเสพติด งานวันต่อต้านคอรัปชั่น
สากล การจัดโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย และงานอื่น ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่และปฏิบัติตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมาย 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (2)       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 980,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
การประชุมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี การประชุมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)และ
การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ 
เปนต้น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น เพื่อปฎิบัติตามภารกิจ
ของสํานักปลัดและสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
6.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สํานักปลัด
ตั้งไว้ 50,000 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้ 250,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5)

7. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ราชพิธี 
ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
7.2 ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับ พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ กิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานหรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 22/332



เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
7.3 ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดําเนินการตามที่จังหวัดมอบหมาย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดําเนินการและตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (1) (4) และ (14)   

8. ค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้  80,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยจ่ายเปนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
เพื่อดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
-  สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงาน หรือ
เยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือกรณีการตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ 
-  สําหรับกรณีการแถลงข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
-  สําหรับกรณีการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ เปนต้น 
-  สําหรับกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5) (6)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 50,000 บาท

9. ค่าจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เปนกลาง
มาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,000,000 บาท

10. เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
โดยจ่ายเปนค่าวัสดุและค่าใช้สอยที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
เลือกตั้ง อีกทั้ง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 1,400,000 บาท

11. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าโดยสารยานพาหนะค่าเช่าที่พัก
ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิสามัญประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
การประชุมเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
11.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก
กองการเจ้าหน้าที่  ตั้งไว้  700,000  บาท
11.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักนายก/สมาชิกสภาฯ  
สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  700,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท

12. ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ในกิจการที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งในและนอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าลงทะเบียน เปนต้น ซึ่งจัดอบรมโดยกระทรวง  กรม  
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร ฯลฯ เพื่อการพัฒนาความรู้
และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 3,000,000 บาท

13. ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
ตั้งไว้  3,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สํานักงานเลขานุการ ตั้งไว้  2,000,000 บาท
- ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  1,000,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการ
ทุจริต  ประพฤติมิชอบ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 70,000 บาท

14.  โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์  แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  567  ข้อ  16 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 208,000 บาท

15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  ฯลฯ  
เพื่อป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาด
ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปและเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเปนรูปธรรม
และนําประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รายละเอียดตามโครงการกองการ
เจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 1
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โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

16.  โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
เห็นความสําคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รายละเอียด
ตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 5
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โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน จํานวน 50,000 บาท

17.  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน  เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนา
คุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างและข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน
ประมุขและเรียนรู้พระราชกรณียกิจโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการตามพระราชดําริ รายละเอียดตามโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 4
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

18. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ  ฯลฯ เพื่อป้องปรามยาเสพติดในกลุ่มคณะ
ผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ให้หมดสิ้นไป และเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเปนรูปธรรม และนํา
ประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 2
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

19. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
เปนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
การทํางานให้มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  563  ข้อ  8 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 500,000 บาท

20.  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น/
ผู้บริหารท้องถิ่นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  และกระตุ้น
ให้มีความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้  พร้อมเรียนรู้
ปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการสํานักงาน
เลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 562 ข้อ 4  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

จํานวน 50,000 บาท

21.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดความเปนมา 
หลักการตลอดจนกระบวนการในการดําเนินการเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) นํา PMQA ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 169 ข้อ 6  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

22. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม
และจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  171  ข้อ  9         
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โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

23. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิต
สํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อปลุกจิตสํานึก
และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และเพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 3
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1,000,000 บาท

24. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน
ในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 561 ข้อ 2  

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 37/332



โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จํานวน 170,000 บาท

25. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และปลุกจิตสํานึก 
สร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต ให้คณะผู้บริหารข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 570 ข้อ 23
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 610,000 บาท

26. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติของทางราชการ ประเภทรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ลิฟท์ และทรัพย์สินอื่นๆ
และงานประเภทอาคารสถานที่ สํานักงาน หอประชุม 
บ้านพักพนักงาน ลิฟท์ ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา ห้องเก็บ
พัสดุหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานที่นํามาใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการ
และกองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
26.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
สํานักปลัด  ตั้งไว้  500,000  บาท
26.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  80,000  บาท
26.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองการเจ้าหน้าที่  ตั้งไว้  30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 1,635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 610,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ 
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการ
และกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด               
ตั้งไว้  100,000  บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  330,000  บาท
1.3 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองการเจ้าหน้าที่      
ตั้งไว้  180,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 75,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเปน
รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  สายอากาศ หลอดไฟ 
โคมไฟ สะพานไฟ  ฯลฯ  ที่จําเปนต้องใช้ในกิจการ
สํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ  และกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
2.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักปลัด       
ตั้งไว้ 50,000 บาท
2.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองการเจ้าหน้าที่   
ตั้งไว้ 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 125,000 บาท

3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แก้วน้ํา  
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด แปรง น้ํายา
ทําความสะอาดและวัสดุอื่น ๆ  ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด และสํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักปลัด       
ตั้งไว้ 100,000 บาท
3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้  25,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

4. ค่าวัสดุก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ  ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก 
ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก หิน ทราย คอนกรีต ตะปู 
เชือก ท่อคอนกรีต ยางมะตอยสําเร็จรูป สี ทินเนอร์ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  ประจําสํานักปลัดและสํานักงานเลขานุการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักปลัด
ตั้งไว้  40,000  บาท
5.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้  80,000  บาท
5.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ
ต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด สํานักงาน
เลขานุการและกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
6.1  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักปลัด
ตั้งไว้   50,000  บาท
6.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้   150,000  บาท
6.3  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้   30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

7. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาต้นไม้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
สวนไดโนเสาร์ สวนหย่อมหน้าสํานักงาน เปนต้น โดย
จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทสารเคมี  ปุ๋ย พันธุ์พืช ใบมีด 
เครื่องตัดหญ้า มีดตัดต้นไม้ เชือก สปริงเกอร์รดน้ําต้นไม้  
จอบ เสียม ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 45,000 บาท

8. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  ประเภทกระดาษโฟโต้  ภาพถ่ายกระดาษ
สติ๊กเกอร์  โปสเตอร์  ผ้าไวนิล  วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  เพื่อใช้
ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
8.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักปลัด
ตั้งไว้  10,000 บาท
8.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้  15,000  บาท
8.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  20,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 320,000 บาท

9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล USB แฟลชไดร์ฟ
หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิล
คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ  (HUB)  Printer 
Switching Box  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน  20,000  บาท  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกิจการของสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการและ
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
9.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักปลัด        
ตั้งไว้  100,000  บาท
9.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  120,000  บาท
9.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองการเจ้าหน้าที่   
ตั้งไว้  100,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าบริการไปรษณีย์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 
ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือ
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ฝากส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบการเชื่อม
ต่อระบบสัญญาณ เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
โทรภาพผ่านสัญญาณ ดาวเทียมหรือระบบเคเบิลทีวี 
เปนต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (3) และ 18 (4)
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งบลงทุน รวม 4,243,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,994,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (กองการเจ้าหน้าที่) จํานวน 24,600 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ (กองการเจ้าหน้าที่) 
จํานวน 6 ตัว เปนเงิน 24,600 บาท ดังนี้
1.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน  2  ตัว  
ราคาตัวละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

1.2  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ลักษณะ
เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ 
จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน 
15,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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เก้าอี้ทํางาน (สํานักปลัด) จํานวน 33,000 บาท

2. เก้าอี้ทํางานข้าราชการ (สํานักปลัด) 
จํานวน 8 ตัว เปนเงิน 33,000 บาท ดังนี้
2.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน 3 ตัว  
ราคาตัวละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 13,500 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

2.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ลักษณะ
เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้
จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน
19,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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เก้าอี้ประชุมสภาฯ จํานวน 78,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ จํานวน 20 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน 78,000 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการประจําสํานักงานเลขานุการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
 

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 19,300 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร  (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทําลายครั้งละไม่ต่ํากว่า 10 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 19,300 บาท รวมเปนเงิน 19,300 บาท 
เพื่อใช้ในการทําลายเอกสารกองการเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
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เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 22,500 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ
ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ความยาวแคร่
ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,500 
บาท รวมเปนเงิน 22,500 บาท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเอกสาร
ราชการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 18,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
(สํานักงานเลขานุการ)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 
18,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ประจําสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

7. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 11,400 บาท เพื่อใช้เก็บ
เอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ประจํากองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 26,800 บาท

8. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 4 ลิ้นชัก
(กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 6,700 บาท รวมเปนเงิน 26,800 
บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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โต๊ะทํางาน (กองการเจ้าหน้าที่) จํานวน 67,700 บาท

9. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ (กองการเจ้าหน้าที่) 
จํานวน 7 ตัว เปนเงิน 67,700 บาท ดังนี้
9.1  ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
17,900 บาท รวมเปนเงิน 53,700 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

9.2  ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 14,000 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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โต๊ะทํางาน (สํานักปลัด) จํานวน 67,700 บาท

10.  ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ (สํานักปลัด)
จํานวน 7 ตัว เปนเงิน 67,700 บาท ดังนี้
10.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
17,900 บาท  รวมเปนเงิน 53,700 บาท  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

10.2  ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 14,000 บาท  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
(สํานักงานเลขานุการ)

จํานวน 1,358,000 บาท

11. ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
(สํานักงานเลขานุการ)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 1,358,000 บาท รวมเปนเงิน 1,358,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

12. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 850,000 บาท รวมเปนเงิน 850,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป จํานวน 35,000 บาท

13. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 35,000 บาท รวมเปนเงิน 35,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียด 20.3 ล้านพิกเซล 
- พร้อมเลนส์ Lumix G  12 - 60 มม. 
- การจับภาพวิดีโอแบบ 4K 24/30p พร้อม V-Log L 
ที่ติดตั้งมาในเครื่อง 
- มีเอาต์พุตภาพแบบเรียลไทม์ไปยัง External monitor in
4:2:2/8-bit ผ่านสายไมโคร HDMI ในขณะบันทึกวิดีโอ
- MIC JACK แจ็คไมโครโฟนขนาด 3.5 มม. รองรับการใช้งาน
ไมโครโฟนภายนอก เช่น ไมโครโฟนสเตอริโอเสริมภายนอก
- โครงสร้างแมกนีเซียมอัลลอยด์และซีลป้องกันฝุ่น/ละอองน้ํา
- USB Power Supply / USB Power Charging ระหว่าง
การถ่ายภาพสามารถเชื่อมต่อ USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
จากแบตเตอรี่แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ 
เมื่อถ่ายวิดีโอขนาดยาว หรือระหว่างการถ่ายภาพในสตูดิโอ
- การควบคุมและการใช้งานระยะไกล ผ่านบลูทูธ 4.2 และ 
Wi-Fi ได้ 
เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ  เหตุการณ์  ทําให้ได้ข้อมูล 
เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (สํานักปลัด)

จํานวน 88,000 บาท

14. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 
88,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจําสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (สํานักปลัด)

จํานวน 30,000 บาท

15.  เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รวมเปนเงิน 
30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo  Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz 
จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เปนแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(กองการเจ้าหน้าที่)

จํานวน 22,000 บาท

16. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
รวมเปนเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(สํานักงานเลขานุการ)

จํานวน 44,000 บาท

17. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (สํานักงานเลขานุการ)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 
44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจําสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
(สํานักปลัด)

จํานวน 15,000 บาท

18. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 
15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เปนเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
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ขนาดของกระดาษเองได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
(สํานักงานเลขานุการ)

จํานวน 5,200 บาท

19. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 5,200 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network
(กองการเจ้าหน้าที่)

จํานวน 26,000 บาท

20. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network
(กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 26,000 บาท รวมเปนเงิน 26,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่) จํานวน 28,500 บาท

21. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 
28,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สํานักปลัด) จํานวน 22,800 บาท

22. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 
22,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (สํานักปลัด) จํานวน 11,000 บาท

23. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท รวมเปนเงิน 
11,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA 
(1,200 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 22,000 บาท

24. ค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา
ตู้ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- เปนตูR้ack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 
เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า 
(Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จํานวน 18,000 บาท

25. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,000 บาท รวมเปนเงิน 18,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web 
Browser ได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย จํานวน 50,000 บาท

26. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
(สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย แบบที่ 1จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
50,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้
มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs  or Events)
ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เปน appliances และ 
non-appliances เช่น Firewall, Network  Devices ต่างๆ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และ
ระบบฐานข้อมูล เปนต้น ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ
โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์
เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server  เปนต้น ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, 
Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับ
ใช้โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัย
ของ log file ที่ได้ มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(มศอ. 4003.1-2560) เปนต้น 
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External 
Storage เปนต้น ได้ 
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อ
วินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,248,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

1.  ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 60 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 1/2566

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงห้องทํางานสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

2.  ค่าปรับปรุงห้องทํางานสํานักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงห้องทํางานสํานักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 2/2566
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ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,800 บาท

3.  ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  3/2566

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 75/332



ค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

ค่ารื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตํารวจ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 200,000 บาท

4. ค่ารื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตํารวจ) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่ารื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตํารวจ) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  4/2566
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 12,185,960 บาท
งบบุคลากร รวม 9,169,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,169,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,434,980 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 18 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 77,520 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ ค่าเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับการสู้รบ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเปน    
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท       
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  860  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  10,320  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเปน      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200   บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ          
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  54,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,379,000 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่างๆ จํานวน 10 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 157,200 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  7  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 2,995,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 443,460 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 238,800 บาท

2. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิในการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,660 บาท

3. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
/โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอื่น ฯลฯ  เพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 700,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น
- การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
- การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ 
- การประชุมประชาคม/การจัดเวทีประชาคม เพื่อบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย  ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- การประชุมร่วมกับสํานักงบประมาณ
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหน้าที่
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดประชุม จัดทํา ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ เพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาท้องถิ่น
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปน เปนต้น ตามภารกิจของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ตามหน้าที่/ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
วิชาการ การอบรมสัมมนา การออกติดตามเพื่อติดตาม
ประเมินผลงานโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ/เพิ่มเติม และเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และติดตามประเมินผล
โครงการประเภทเงินอุดหนุนให้หน่วยงานราชการอื่น 
เพื่อนํามาพิจารณาใช้เปนแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการอื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติเปนการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)

ค่าวัสดุ รวม 962,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ  
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ใน
ภารกิจของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ น้ํากลั่น 
ใบปัดน้ําฝนยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ประจํากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและ
งานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ 
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 700,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้
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
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 20,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 18,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 
18,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ประจํากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท รวมเปนเงิน
2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
- มีความเร้วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานบริหารงานคลัง รวม 23,999,450 บาท
งบบุคลากร รวม 17,045,350 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 17,045,350 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,027,220 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และเงินเลื่อนระดับผู้ที่มีคุณสมบัติให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
เงินปรับปรุงเงินเดือนตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง และกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
1.1 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กองคลัง จํานวน 23 อัตรา ตั้งไว้  8,115,120  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 20 อัตรา ตั้งไว้ 6,912,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 147,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  
สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ  สังกัดกองคลังและ
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองคลัง รวม  67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท   

2.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  รวม  80,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งไว้  80,000 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน  10  เดือน 
เปนเงิน  56,000  บาท      
- ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  24,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 213,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองคลัง  
ตั้งไว้  121,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท     
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เปนเงิน 54,000  บาท

3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  92,000 บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ  5,600 บาท  จํานวน 10 เดือน  
เปนเงิน  56,000  บาท   
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เปนเงิน  36,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,575,650 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลังและกองพัสดุ
และทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองคลัง  
จํานวน  7  อัตรา  ตั้งไว้  922,730  บาท
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
จํานวน 4 อัตรา  ตั้งไว้  652,920  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 82,080 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง  
จํานวน  4  อัตรา  ตั้งไว้  69,900  บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน  
จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้  12,180  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 6,518,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,788,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยกําหนดให้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองคลัง  ตั้งไว้  100,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 462,000 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพัก
และมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ   
3.1 ค่าเช่าบ้าน กองคลัง  ตั้งไว้  258,000 บาท
3.2 ค่าเช่าบ้าน กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  204,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 176,000 บาท

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง
และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.1 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองคลัง 
ตั้งไว้  97,200  บาท
4.2 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองพัสดุและทรัพย์สิน  
ตั้งไว้  78,800  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ  
ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าเบี้ยประกัน  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยประกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ต้องจัดให้มีการประกันภัยรถราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัย การจัดทําประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง มีลักษณะการใช้รถยนต์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางตามปกติ หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างหรือจํานวนมาก 
กําหนดให้ จัดทําประกันภัยภาคสมัครใจในความคุ้มครอง
ประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ํา ตามที่คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (7)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ตามหน้าที่/ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
วิชาการ การอบรมสัมมนา การออกติดตาม การควบคุมพัสดุ
ของหน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทํา
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 200,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและ
การจัดทํารายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-laas) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ฯลฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงด้านการงบประมาณ 
การพัสดุการเงิน การคลัง โดยใช้ระบบเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติ 
ทําให้การปฏิบัติงานด้านการคลัง การจัดทํางบประมาณ 
การรับเงิน การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การลงรายการข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี เพื่อให้
ระบบลงบัญชีและรายงานทางการเงินสามารถตรวจสอบข้อมูล
เปนปัจจุบัน รายละเอียดตามโครงการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  562  ข้อ  5    

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 96/332



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ
ออกให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และออกให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการ
รับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ออกสํารวจข้อมูลผู้ประกอบการผู้เสียภาษี/ค่าธรรมเนียม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าในเขตจังหวัด สําหรับน้ํามันที่ใช้เปนเชื้อเพลิง
สําหรับรถยนต์เรียกเก็บและยาสูบ และให้การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก
ในโรงแรมมีประสิทธิภาพ จัดเก็บทั่วไปถึงครบถ้วนถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงรายการพร้อม
ชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมตรงตามเวลาที่กําหนด รายละเอียด
ตามโครงการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  563  ข้อ  7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

6. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา  
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองคลัง  ตั้งไว้ 60,000 บาท
6.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 510,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  480,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ ต่าง ๆ 
ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ เพื่อการปฏิบัติงานของ
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์     
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง ตั้งไว้ 180,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าแบบพิมพ์  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าแบบพิมพ์ จัดซื้อแบบใบฏีกา บัญชีงบหน้า 
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนวัสดุหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้
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  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศสะพานไฟ ฯลฯ ที่จําเปนต้องใช้ในกิจการ
กองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง                    
ตั้งไว้  5,000  บาท
3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  5,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แบตเตอรี่  
น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝน  ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ 
ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจํากองคลัง  
และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
4.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองคลัง  
ตั้งไว้  20,000  บาท
4.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองพัสดุและทรัพย์สิน    
ตั้งไว้  20,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจอื่น ๆ  ของกองคลัง  
และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
5.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 
ตั้งไว้  30,000  บาท
5.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 360,000 บาท

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่าย
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
เกี่ยวกับกิจการของกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
6.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง                  
ตั้งไว้  180,000  บาท
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  180,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,800,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (1)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 220,000 บาท

2. ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าน้ําประปา เช่น ค่าธรรมเนียมค่าบริการ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (1)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

3. ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุง
สาย ฯลฯ ตลอดจน ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ การรับส่ง
โทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (1)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ระบบสัญญาณ เครือข่าย สื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรภาพ ผ่านสัญญาณ ดาวเทียมหรือ
ระบบเคเบิลทีวี เปนต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (3)             
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งบลงทุน รวม 436,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 436,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (กองคลัง) จํานวน 45,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ (กองคลัง)
จํานวน 11 ตัว เปนเงิน 45,000 บาท ดังนี้
1.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (กองคลัง) ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน  1  ตัว  
ราคาตัวละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 6,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อํานวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

1.2  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (กองคลัง) ตั้งไว้ 39,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ลักษณะ
เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ 
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน 
39,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
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เก้าอี้ทํางาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จํานวน 54,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
จํานวน 18 ตัว เปนเงิน 77,400 บาท ดังนี้
2.1  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน  1  ตัว  
ราคาตัวละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 6,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อํานวยการกองพัสดุ
และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

2.2  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
ตั้งไว้ 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองพัสดุ
และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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2.3  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
ตั้งไว้ 39,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ลักษณะ
เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ 
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน 
39,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
  

เก้าอี้บุนวม (กองคลัง) จํานวน 5,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 10 ตัว 
ราคาตัวละ 500 บาท รวมเปนเงิน 5,000 บาท เพื่อใช้
ในการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จํานวน 32,200 บาท

4.  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 32,200 บาท รวมเปนเงิน 32,200  บาท 
เพื่อใช้ติดตั้งกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 9,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 
9,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ประจํากองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 13,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,500 บาท รวมเปนเงิน 
13,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ประจํากองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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โต๊ะทํางาน (กองคลัง) จํานวน 24,900 บาท

7. เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ
(กองคลัง) จํานวน 3 ตัว เปนเงิน 24,900 บาท ดังนี้
7.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (กองคลัง) ตั้งไว้ 17,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
17,900 บาท  รวมเปนเงิน 17,900 บาท  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

7.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  (กองคลัง) ตั้งไว้ 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 7,000 บาท  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จํานวน 50,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 50,000 บาท 
รวมเปนเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 15,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี(LED TV) แบบ
Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
15,000 บาท รวมเปนเงิน 15,000 บาท เพื่อใช้ต้อนรับ
ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(กองคลัง)

จํานวน 44,000 บาท

10. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
รวมเปนเงิน 44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 44,000 บาท

11. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
รวมเปนเงิน 44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองพัสดุ
และทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (กองคลัง)

จํานวน 17,800 บาท

12. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท รวมเปนเงิน 17,800 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 17,800 บาท

13. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท รวมเปนเงิน 17,800 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ (กองคลัง) จํานวน 53,000 บาท

14. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,000 บาท รวมเปนเงิน 
53,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากแบบพิเศษ
- ความเร็วสูงสุด 585 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
/624 ตัวอักษรต่อวินาที (12 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
- พิมพ์สลิปหรือแบบฟอร์มได้โดยเฉพาะ
- รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 7 ล้านบรรทัด (MVBF)
ใช้พิมพ์เช็ค สลิป แบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วและเอกสาร
ทางการอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
-  ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  (กองคลัง) จํานวน 11,400 บาท

15. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 
11,400 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 2,289,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,150,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,150,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,843,200 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,200 บาท

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

3. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  2  อัตรา 
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 138,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

2. ค่าเช่าบ้าน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

3. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของหน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุและ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากร

จํานวน 30,000 บาท

1. โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากร  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่
บุคลากรของโรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ เพื่อตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
และให้คําแนะนําแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียดตามโครงการหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 19
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา  
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ รถยนต์  รถจักรยานยนต์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)

ค่าวัสดุ รวม 44,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ ต่าง ๆ 
ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ เพื่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แบตเตอรี่  
น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝน  ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ 
ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจําหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจอื่น ๆ  ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่าย
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
เกี่ยวกับกิจการของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 260,400 บาท

งบบุคลากร รวม 260,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 260,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 260,400 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน  1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 20,917,970 บาท

งบบุคลากร รวม 7,838,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,838,170 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,534,690 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 19 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน เปนเงิน   67,200  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
หัวหน้าฝ่าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน   67,200  บาท      
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย          
จํานวน  2  อัตรา    เดือนละ   1,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน   36,000  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,119,460 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ต่าง ๆ จํานวน 6 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,620 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  1  อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 13,028,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 658,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 510,000 บาท

2. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและ
มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 118,000 บาท

3. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 12,058,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเข้าเล่มเอกสารของราชการ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าบํารุง
รักษา ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์/ โทรคมนาคม/ 
โรงมหรสพ ฯลฯ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น
- การประชุมราชการภายในหน่วยงาน การประชุมคณะ
กรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดประชุม จัดทํา ทบทวนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
- การประชุมเพื่อบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือ
เรื่องอื่นที่กฎหมาย  ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 250,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม
การอบรม การประกวด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

4. โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ  
เพื่อให้โรงเรียนดําเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้เปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
รายละเอียดโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  196  ข้อ  22  
     

โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน จํานวน 200,000 บาท

5. โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ครู - นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน สามารถนําความรู้
ไปถ่ายทอดและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 201 ข้อ 40
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โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา นั้นๆ เช่น 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
มีการพัฒนาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 202 ข้อ 44
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์

จํานวน 800,000 บาท

7. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ 
เช่น  ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที  ค่าวัสดุ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 197 ข้อ 27     
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,838,000 บาท

8. โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์
8.1 เพื่อจ่ายเปนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนต่อเนื่อง) 
ตั้งไว้ 2,244,000 บาท
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อันได้แก่ นักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
เปนทุนเก่าต่อเนื่อง
8.1.1 ทุนการศึกษาปี 2560 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 10 ปีที่ 4 จํานวน 6 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 198,000 บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2560 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)
8.1.2 ทุนการศึกษาปี 2561 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 11 ปีที่ 3 จํานวน 26 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 858,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2561 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)   
8.1.3 ทุนการศึกษาปี 2562 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 12 ปีที่ 2 จํานวน 12 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 396,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2562  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)  
8.1.4 ทุนการศึกษาปี 2563 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 13 ปีที่  2 จํานวน  24  ทุน  
ทุนละ 33,000  บาท/ปี  เงิน  792,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2563  (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 (ข้อ 13) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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8.2 เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินโครงการทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน
นักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเปนผู้ด้อยโอกาส
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 594,000 บาท
เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าบํารุง ค่าหน่วยกิจ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเปนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกิน
ปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคนและเพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ที่มีฐานะยากจน มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างลําบาก และ
ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน หรือผู้ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน
ไม่สามารถดํารงชีพได้เท่าเทียมกับผู้อื่น รายละเอียดตาม
โครงการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายจ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561
- อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 12
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

จํานวน 60,000 บาท

9. โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อให้ครู ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  198  ข้อ 28

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 70,000 บาท

10. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน
ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการดําเนินงานในระบอบประชาธิปไตย 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  561 ข้อ  1       
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โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

11. โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมทางวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  198  ข้อ  31   

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) จํานวน 2,400,000 บาท

12. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU) โดยจ้างครูภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัด
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีน
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 973  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 
เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษา
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  199  ข้อ  33     
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จํานวน 3,000,000 บาท

13. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ โดยจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ละ 1 คน จํานวน 12 โรงเรียน รวมเปนเงิน 3,000,000 บาท 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียน  ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 973 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรเจ้าของภาษาด้วย
เงินรายได้สถานศึกษา      
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  199  ข้อ 34
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โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

14. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ประสาน
งานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนเปนศูนย์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แต่ละศูนย์ฯ ดําเนินกิจกรรม/ โครงการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  197  ข้อ  25   
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โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จํานวน 20,000 บาท

15. เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
ค่าสถานที่ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรียนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะด้านอาชีพ 
มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดตาม
โครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  193  ข้อ 11
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โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

16. โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการลูกเสือของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กํากับลูกเสือ 
และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 195 ข้อ 17 

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 142/332



โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

17. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้
ด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนสามารถจัดทําหลักสูตร
การท่องเที่ยวในโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน เพิ่มทักษะ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยว และนําความรู้
ที่ได้มาดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เปนรูปธรรม 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  200  ข้อ  39    
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 
กิจกรรม

จํานวน 400,000 บาท

18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
และ 1 กิจกรรม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่ม 8 สาระและ 1 กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 195 ข้อ 19   
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โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
ให้แก่นักเรียนในสังกัด

จํานวน 200,000 บาท

19. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
ให้แก่นักเรียนในสังกัด 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาขีพ
สร้างรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด 
เช่น ค่าจ้าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียนแก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ให้นักเรียนมีงานทําในระหว่างปิดภาคเรียนและ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปนการฝึกวินัยความรับผิดชอบ
และความตรงต่อเวลา รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 081.4/ว 413 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 
เรื่อง การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  191  ข้อ  1

โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

20. เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ 
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อต่อยอดสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียง รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 193 ข้อ 12
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,050,000 บาท

21. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ รถยนต์  
รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

22. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเภทอาคารและสถานที่  สํานักงาน  หอประชุม  บ้านพัก 
ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา ห้องเก็บพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 312,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ําดื่ม แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

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

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่  น้ํากลั่น  ใบปัดน้ําฝน
ยางรถยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์  ประจํากองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ํามัน
หล่อลื่นใช้กับรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานเร่งด่วน 
ตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่าย
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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งบลงทุน รวม 51,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,800 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ 
ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับ
สูง - ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเปนเงิน 
7,800 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์บริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงิน 44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง (Turbo  Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz 
จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 
1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 322,701,070 บาท
งบบุคลากร รวม 256,321,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,321,270 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 197,612,160 บาท

1. ค่าเงินเดือนครู  ตั้งไว้ 196,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
   
2. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  912,160 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,146,900 บาท

3. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตั้งไว้  23,994,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ค่าครองชีพชั่วคราว  ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน
เต็มขั้น) ค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน 
ประเภทชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน กองการศึกษาฯ  
ตั้งไว้  23,918,400 บาท
3.2 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้   12,800 บาท
3.3 ค่าตอบแทนการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  63,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
     
4. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  152,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งศึกษานิเทศน์ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,000 บาท

5. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งศึกษานิเทศน์  
จํานวน 3 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 26,858,400 บาท

6. ค่าเงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะ ประเภทชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,246,560 บาท

7. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,981,250 บาท

8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
และพนักงานจ้างทั่วไป  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน  
8.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดฯ 
ตั้งไว้  5,651,730  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
8.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดฯ 
ตั้งไว้  329,520  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

9. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้าง
ทั่วไป โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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งบดําเนินงาน รวม 66,379,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 58,362,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,752,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน  ตั้งไว้  2,666,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาและเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
ยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เปนการสงเคราะห์
และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์           ตั้งไว้   310,000  บาท
1.2 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์          ตั้งไว้   350,000  บาท
1.3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร       ตั้งไว้   300,000  บาท
1.4 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม          ตั้งไว้   300,000  บาท
1.5 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                ตั้งไว้   400,000  บาท
1.6 โรงเรียนลําปาววิทยาคม           ตั้งไว้   236,000  บาท
1.7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    ตั้งไว้   320,000  บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา           ตั้งไว้   150,000  บาท
1.9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม         ตั้งไว้   300,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วยสอน 
ตั้งไว้  1,590,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการ
ช่วยสอน โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้  
2.1. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม            ตั้งไว้  450,000  บาท 
2.2  โรงเรียนหนองห้างพิทยา            ตั้งไว้  600,000  บาท
2.3   โรงเรียนดงมูลวิทยาคม             ตั้งไว้  450,000  บาท
2.4   โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร       ตั้งไว้    90,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาด  ตั้งไว้   416,000  บาท

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 157/332



เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามหญ้า 
พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน  ซ่อมแซม/บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้
3.1  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์                ตั้งไว้  108,000 บาท
3.2  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร            ตั้งไว้   80,000  บาท
3.3  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม               ตั้งไว้  108,000 บาท
3.4  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม             ตั้งไว้  120,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ  ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทําป้ายวงโยธวาทิตและอื่น ๆ 
เพื่อดําเนินการตามภารกิจของโรงเรียนเมืองสมเด็จ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของโรงเรียนบัวขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  60,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ของโรงเรียนบัวขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (18)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) จํานวน 100,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน และการเดินทาง
ไปราชการอื่นตามภารกิจของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม

จํานวน 33,200 บาท

7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ
เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  232  ข้อ 157
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเปนเลิศทางด้านกีฬา
ฟุตบอล

จํานวน 200,000 บาท

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเปนเลิศทางด้าน
กีฬาฟุตบอล ตั้งไว้ 200,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนัก
เรียนสู่ความเปนเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกซ้อม ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ในหลักสูตรความเปนเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ไปสู่
ความเปนเลิศอย่างต่อเนื่อง เปนระบบ ให้นักเรียนมีทักษะทาง
ด้านกีฬาฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  243  ข้อ  201

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

9. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมแก่ครู บุคลากรและ
นักเรียน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเปนศูนย์
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 211 ข้อ 70
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เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 43,056,700 บาท

10.  เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เปนค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หรือโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินการ ดังนี้
10.1 ค่าจัดการเรียนการสอน          ตั้งไว้  24,307,500  บาท
10.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน            ตั้งไว้   3,160,000  บาท
10.3 ค่าหนังสือเรียน                    ตั้งไว้   6,794,500  บาท
10.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน               ตั้งไว้   3,035,300  บาท
10.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้  5,759,400  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 7,150,000 บาท

11. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ เปนการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เปน
ผู้กํากับดูแลจัดกิจกรรมทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเปนปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา
นักเรียนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้
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11.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งไว้  240,000  บาท

11.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ตั้งไว้  600,000  บาท

11.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ตั้งไว้  600,000  บาท

11.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

11.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,251,000 บาท

11.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา ตั้งไว้  219,000  บาท

11.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  600,000  บาท

11.8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  600,000  บาท

11.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "  ตั้งไว้  600,000  บาท

11.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 9 โรงเรียน

  

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:47 หน้า : 163/332



      1. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  
      2. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
      3. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   
      4. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
      5. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
      6. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
      7. โรงเรียนลําปาววิทยาคม
      8. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
      9. โรงเรียนหนองห้างพิทยา
ตั้งไว้  900,000  บาท

11.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งละ 50 คน คนละ 4,000 บาท ตั้งไว้ 200,000 บาท

11.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่ จัดสรรให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งละ 20,000 บาท จัดสรรให้กองการศึกษา 
แห่งละ 20,000 บาท  ตั้งไว้ 140,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 2,960,100 บาท

12.  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเปนต่อการ
ดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการช่วยเหลือ
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
- เปนไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

13. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของทางราชการ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่ใช้ในราชการ
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 869,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 84,800 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ที่เย็บ กระดาษ
กรรไกร ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 135,000 บาท

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้
2.1 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์              ตั้งไว้ 60,000 บาท 
2.2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม        ตั้งไว้ 25,000 บาท 
2.3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                 ตั้งไว้ 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท

3. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ชุดแข่งขันกีฬา 
ชุดฝึกซ้อมกีฬา เสื้อ กางเกงถุงเท้าและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เปน
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม/แข่งขัน กีฬาฟุตบอล ตามหลักสูตร
สู่ความเปนเลิศทางด้านฟุตบอล (E - sport football) โรงเรียน
หนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุกีฬา จํานวน 400,000 บาท

4. ค่าวัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายประตู
กรวยเล็ก กรวยใหญ่ ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา ลูกวอลเลย์บอล 
ลูกแชร์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ตะกร้าแชร์บอล ฯลฯ เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษานักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ออกกําลังกาย 
อย่างเพียงพอของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
4.1 โรงเรียนหนองห้างพิทยา     ตั้งไว้  300,000 บาท 
4.2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม       ตั้งไว้  100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่าย
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 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,148,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,738,600 บาท

1. ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้  360,000 บาท
1.2 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์            ตั้งไว้  390,000 บาท  
1.3 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม           ตั้งไว้  240,000 บาท
1.4 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม            ตั้งไว้  200,000 บาท
1.5 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                   ตั้งไว้  340,000 บาท
1.6 โรงเรียนลําปาววิทยาคม              ตั้งไว้  580,000 บาท
1.7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้  140,000 บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้  384,000 บาท
1.9 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  432,000 บาท
1.10 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้  307,200 บาท
1.11 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  600,000 บาท
1.12 โรงเรียนบัวขาว                      ตั้งไว้ 1,765,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 6,700 บาท

2. ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าน้ําประปา เช่น ค่าธรรมเนียมค่าบริการ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการของโรงเรียนบัวขาว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 (1)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 44,800 บาท

3. ค่าบริการโทรศัพท์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
การรับส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม             ตั้งไว้   6,000  บาท
3.2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                 ตั้งไว้   5,000  บาท
3.3 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี        ตั้งไว้  20,000  บาท
3.4 โรงเรียนบัวขาว                          ตั้งไว้  13,800  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,357,900 บาท

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่าย
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียม
หรือระบบเคเบิลทีวีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเปนแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้   62,400  บาท
4.2 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม            ตั้งไว้  100,800  บาท
4.3 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม             ตั้งไว้   41,800  บาท
4.4 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                   ตั้งไว้  76,800  บาท
4.5 โรงเรียนลําปาววิทยาคม              ตั้งไว้   100,800  บาท
4.6 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้  87,000  บาท
4.7 โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้  72,800  บาท
4.8 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  184,800  บาท
4.9 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร          ตั้งไว้   112,800  บาท
4.10 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  196,800  บาท
4.11  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์          ตั้งไว้    66,800 บาท 
4.12  โรงเรียนบัวขาว                     ตั้งไว้  254,300 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 170/332



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,177,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,177,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,177,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,074,360 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองสาธารณสุขตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 33,600 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ ค่าเงินเพิ่มพิเศษ สังกัดกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเปน    
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ     
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  33,600  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 69,600 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเปน      
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  33,600   บาท       
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ          
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  36,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 32,132,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,069,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,069,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,837,040 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
สังกัดกองสาธารณสุข ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

2. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แยกเปน      
-  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12 เดือน  
เปนเงิน  42,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 28,793,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 27,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,670,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
/โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอื่น ฯลฯ เพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

1.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 1,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขตาม
ความรับผิดชอบและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายของ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,200,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการและรับรอง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- สําหรับกรณีการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียมตามภารกิจกองสาธารณสุข การจัดทําแผน
พัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ
ควบคุมโรค และการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการต่างๆ  โดยจ่ายเปนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น 
- สําหรับกรณีค่ารับรองในการต้อนรับหน่วยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
โดยจ่ายเปนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5) (6)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ศูนย์โฮมสุข)

จํานวน 5,000,000 บาท

4. โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศูนย์โฮมสุข)
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์โฮมสุข) เช่น 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อให้บริการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน 
ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จําเปนต้องได้รับการฟื้นฟู   
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดตามโครงการ
กองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5) (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 157 ข้อ 1
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 170,000 บาท

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าประเป๋าผ้า ฯลฯ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความตระหนัก 
และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเปนชาย/หญิง 
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น รายละเอียดตาม
โครงการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  157 ข้อ 2
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 2,070,000 บาท

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  
เช่น ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ 
และแลกเปลี่ยนทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน  รายละเอียดตามโครงการ 
กองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 157 ข้อ 3    
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ
โรคติดต่ออุบัติใหม่

จํานวน 10,000,000 บาท

7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เช่น ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เพื่อร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเฝ้าระวังและรณรงค์
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่  รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 158 ข้อ 5  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 6,030,000 บาท

8. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 6,030,000 บาท ดังนี้
8.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่เกิดจาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทอาคารและสถานที่  สํานักงาน  
หอประชุม บ้านพัก ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา ห้องเก็บพัสดุหรือ
สิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการ
จ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,605,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ  
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ใน
ภารกิจของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น น้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องและ
งานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ 
ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,330,000 บาท

4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นของกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดําเนินการจัดซื้อ
4.1 วัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนต้องมีไว้ใช้ประจําตู้ยากลางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น พลาสเตอร์ น้ํายา
ล้างแผล ผ้าพันแผล สําลี และยาสามัญประจําบ้าน เปนต้น
4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนต้องใช้ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, โรงเรียน, 
รพ.สต. และ สอน. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) และโรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อพลาสเตอร์
ถุงมือยาง ถุงสวมขา เจล แอลกอฮอร์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ
ทางหน้าผาก กระบัง หน้าเลนส์ใส (Face Shield) น้ํายาเคมี
หรือเคมีภัณฑ์ อื่นๆ  และจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายาพ่น
หมอกควัน  เพื่อกําจัดยุงลายอันเปนพาหะของโรค เปนต้น
4.3 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
และการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่ออื่น ให้กับสถานพยาบาล ที่เปน
สถานที่รองรับผู้ป่วย ผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค เพื่อดําเนินการ
สนับสนุนให้มีการป้องกันการควบคุมการแพร่  และระงับ
การระบาดของโรคติดต่อ การประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง 
การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดในคนและสัตว์ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้
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
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของกองสาธารณสุข องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 269,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 36,300 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับข้าราชการ จํานวน 9 ตัว 
เปนเงิน  36,300  บาท ดังนี้
1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 4,500 บาท  รวมเปนเงิน 9,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
  
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
วิชาการและทั่วไป ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน 7 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท  รวมเปนเงิน 27,300 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 9,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 
9,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  
ประจํากองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,700 บาท

3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 5,700 บาท 
เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  
ประจํากองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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โต๊ะทํางาน จํานวน 60,300 บาท

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับข้าราชการ จํานวน 9 ตัว 
เปนเงิน 60,300 บาท ดังนี้
4.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
17,900 บาท  รวมเปนเงิน 35,800 บาท  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  

4.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 7 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท  รวมเปนเงิน 24,500 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 50,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 50,000 บาท 
รวมเปนเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 8,500 บาท

6. ค่าจัดซื้อตู้เย็น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 
เปนรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท 
รวมเปนเงิน 8,500 บาท เพื่อใช้บริการประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 88,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท รวมเปนเงิน 88,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
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ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,000 บาท รวมเปนเงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 7,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 35,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 35,200,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยจัดสรรเปนค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ 
ตามเกณฑ์ขนาดของสถานีอนามัย/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
เพื่อให้ภารกิจด้านสาธารณสุขเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 7303 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 815,440 บาท

งบบุคลากร รวม 376,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 298,340 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 39,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน 
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  7  เดือน  
เปนเงิน  39,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,200 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน        
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 7 เดือน  
เปนเงิน  39,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ  เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าเข้าเล่มเอกสารของทางราชการหรือ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์/โทรคมนาคม/
โรงมหรสพ ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของกองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น 
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ
แฟ้ม  น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หรือวัสดุ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้ในภารกิจของ กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ประจํากองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ
ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และงานเร่งด่วน
ตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  USB แฟลชไดร์ฟ หมึกเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง เมาส์ ซอฟแวร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ 
เครื่องกระจายสัญญาน (HUB)Printer Switching Box 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของ
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 78,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,800 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ลักษณะเก้าอี้หุ้ม
ด้วยหนัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,900  บาท  รวมเปนเงิน 7,800 บาท  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการประจํากองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 9,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท 
เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ประจํา
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,700 บาท

3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 5,700 บาท 
เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  
ประจํากองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  

โต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท  รวมเปนเงิน 7,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจํา
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 203/332



ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 Q50 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 5,200 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,152,370 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,770 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,822,770 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,156,470 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 5 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 10,500 บาท

2. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน        
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  7  เดือน  
เปนเงิน  10,500  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 607,800 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน  4 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

4. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,329,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

1. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิในการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 400,000 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องบทบาทสตรีในการพัฒนา
ชุมชน การขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน
และประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ
สังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 161  ข้อ 5
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 400,000 บาท

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  รายละเอียดตามโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  161  ข้อ  4
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม จํานวน 400,000 บาท

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ การมีจิตอาสา มีภาวะผู้นํา 
มีแนวคิดการพัฒนาต่อสังคม มีการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ช่วยเหลือกันและกัน มีจิตสํานึกรักถิ่นและจิตสาธารณะ 
รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 161 ข้อ 6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 809,500 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 3 อัตรา 
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 408,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 328,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 328,500 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บึงอร่าม 
หมู่ 20 ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประกอบด้วย กิจกรรมการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ
เรียบร้อย การตัดแต่งแปลงไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ดอก ไม้ประดับ) 
ไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น การรักษาสภาพ (ค้ํายัน) ต้นไม้ 
การให้น้ําต้นไม้/สนามหญ้า/สวนหย่อม การดูแลสวนหย่อม
ให้มีความสวยงาม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช้ในการบํารุงรักษา
ต้นไม้ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปนต้น โดยจัดซื้อ
วัสดุ ประเภทสารเคมี สารอินทรีย์ ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย 
อาหารเสริมพืช พันธุ์พืช ใบมีด เครื่องตัดหญ้า มีด เชือก ไม้กวาด
ทางมะพร้าวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาด เก็บใบไม้ รถเข็น 
เศษวัสดุ ท่อ ทางให้น้ําและวัสดุที่ใช้ต่อเชื่อมท่อ ฯลฯ เพื่อนํามา
ใช้ตามภารกิจกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์       
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเปนเงิน 
19,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4) พร้อมใบมีด 
เพื่อใช้ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม  ดูแลบํารุงรักษาสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บึงอร่าม หมู่ 20 ตําบล
ยางตลาด อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้มีความสวยงาม
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
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เครื่องเป่าลมใบไม้ จํานวน 22,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาดความเร็วลมไม่ต่ํากว่า 810 MS/h
- ปริมาณลมไม่มีท่อไม่ต่ํากว่า 1,380 Ms/h
- บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ต่ํากว่า 1,400 ซีซี
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 52.5 ซีซี    
เพื่อใช้ในการเป่าใบไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,597,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,818,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,818,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,466,000 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

2. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน        
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  18,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,200 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 2,779,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 79,000 บาท

1. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

ค่าใช้สอย รวม 2,700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขาย
ตลาดออนไลน์

จํานวน 400,000 บาท

1. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริม
การขายตลาดออนไลน์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์ 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
การจัดทําของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 184 ข้อ 1
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โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

2. โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
การเกษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร เช่น 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความ
สามารถด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
การเกษตร รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 189 ข้อ 20
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โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young 
Smart Farmer)

จํานวน 300,000 บาท

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Young Smart Farmer) 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ให้สามารถเปนผู้นําด้าน
เกษตรในชุมชน ตําบล อําเภอและจังหวัดได้ รายละเอียดตาม
โครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 185  ข้อ  8

โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ํา และปศุสัตว์ จํานวน 300,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ํา และปศุสัตว์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสัตว์น้ํา และปศุสัตว์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพิ่มความรู้ในการพัฒนาการเลี้ยง 
และการตลาด  ให้ความรู้และเข้าใจในการทําฟาร์ม
สัตว์น้ําแบบยั่งยืน รายละเอียดตามโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 184 ข้อ 4
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โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มในการสร้างรายได้ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้มแข็ง
ของสมาชิกกลุ่ม  รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ
สังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  185  ข้อ  6

โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ จํานวน 300,000 บาท

6. โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
การทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการทําการเกษตร ด้วยระบบอินทรีย์ ตลอดจน
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทําการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์แก่เกษตรกร  รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ
และสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 189 ข้อ 19
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 400,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อจ่ายเปนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว และมีองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายละเอียด
ตามโครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 165 ข้อ 12 
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โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

8. โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการ
อบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถ
ด้านการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภค พัฒนาความรู้ ด้านการผลิต 
การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์  รายละเอียดตามโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 190 ข้อ 21
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 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
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 191 ข้อ 2
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ
ต้านยาเสพติด

จํานวน 1,000,000 บาท

2. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ
ต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หมู่คณะ  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 11
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 4,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

1. โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ฯลฯ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยู่ของชาวกาฬสินธุ์ และ
ความเปนเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เปนการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรี
โปงลาง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 10
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โครงการปฎิบัติธรรม จํานวน 250,000 บาท

2. โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงและแสงสว่าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจ
การด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อสร้างความรักความสามัคคี 
ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเปน
พุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  เปนการปลูกฝังศีลธรรม
ให้พุทธศาสนิกชน  รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  174  ข้อ  1
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 450,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ เพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์หรือฟื้นฟู  สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 174 ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจําปี จํานวน 50,000 บาท

1.  โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจําปี  
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าปริวาสกรรม
ปฏิบัติธรรม ประจําปี เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
ทําบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 178 ข้อ 15    
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โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

2. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจัดทําสนามแข่งขัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี การแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
ส่งเสริมความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของประชาชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 176 ข้อ 7
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ   แพรวากาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์   
ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์ เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งเวที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อดํารงและรักษาไว้ซึ่งขนบ
ธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชุมชน เปนการ
ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ 
ของชาวผู้ไทบ้านโพนและส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยใช้กลไกทางวัฒนธรรมประเพณี รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  12
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โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสาน 
แหลมโนนวิเศษ

จํานวน 100,000 บาท

4. โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว 
ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณี
มหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสาน 
แหลมโนนวิเศษ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ์และมรดกของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลโนนบุรี  
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  176  ข้อ  10  
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โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า 
ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน

จํานวน 300,000 บาท

5. โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน 
(ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน  
ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณี
วัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย 
ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา
ดนตรี เครื่องเสียง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําตะไล  พิธีเปิด ฯลฯ เพื่อเปนการส่งเสริม
งานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้านซึ่งเปนงาน
ประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ
ชนเผ่าผู้ไทบ้านกุดหว้า  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลกุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  175  ข้อ  4   
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โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร่องคํา สู่มหกรรมกลองอาเซียน 
(แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)

จํานวน 100,000 บาท

6. โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร่องคํา สู่มหกรรม
กลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)  
ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรม
ประเพณีเส็งกลองร่องคํา สู่มหกรรมกลองอาเซียน (แข่งขัน
ประชันกลองพื้นบ้านอีสาน) เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการเส็งกลอง ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนเปน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  178  ข้อ  14
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โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒธรรมไทย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณี ศิลปวัฒธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ฯลฯ 
เพื่อเปนการอนุรักษ์เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดงานประเพณี
ลอยกระทง จัดงานประเพณีสงกรานต์ และจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  177  ข้อ  11 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา เทศบาลตําบลภูปอ

จํานวน 100,000 บาท

8. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตําบลภูปอ  
ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องใน
วันวิสาขบูชา เทศบาลตําบลภูปอ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งและ
จัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อเปนการยกย่องเชิดชู ธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ 
เกียรติยศพระพุทธคุณและพระบารมีอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  13  
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โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี จํานวน 50,000 บาท

9. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจําปี  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ เพื่อเปนการส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาให้ประชาชน
ได้ร่วมปฏิบัติธรรม เสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และนําหลักธรรม
คําสอนไปใช้ในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  174  ข้อ  3 
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โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี จํานวน 100,000 บาท

10. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจําปี เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริม
กิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่
ประชาชน  รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลกุดสิม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  176  ข้อ  9 
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จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสย จํานวน 100,000 บาท

11. การจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสย  
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสย เช่น ค่าจัดทําป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ประชาชนได้มี
โอกาสทํากิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริม
การท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  176  ข้อ  8
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อําเภอนามน    จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

1. โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง เงินรางวัล 
ฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธให้ดํารงอยู่ส่งเสริมบํารุงและสืบทอด
พระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สร้างสรรค์
และจรรโลงงานวัฒนธรรมอันเปนการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี  รายละเอียดตามโครงการสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  180  ข้อ  22
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โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล
ประจําปี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

2. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี 
รวมของดีถิ่นดงมูลประจําปี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล
ประจําปี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ เพื่อเปนการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
เปนการประชาสัมพันธ์ของดีอําเภอหนองกุงศรี ให้เปน
ที่รู้จักแพร่หลายกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของอําเภอ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 179 ข้อ 18
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โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี

จํานวน 50,000 บาท

3. โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดี
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี  
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทน
การแสดง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
แก่ชุมชนเปนการนําเอาของดีประจําอําเภอคําม่วงมา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เปนที่รู้จัก รายละเอียดตาม
โครงการที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  178  ข้อ  16   
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โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอําเภอฆ้อง
ชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

4. โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรม
ของดี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี อําเภอฆ้องชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เงินรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีที่ดีงาม สืบต่อจาก บรรพบุรุษเปนประจําทุกปี 
เปนการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทํานา 
ส่งเสริม เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่อําเภอฆ้องชัย รายละเอียด
ตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  175  ข้อ  6   

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 241/332



โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี     อําเภอ
ยางตลาด

จํานวน 200,000 บาท

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรม
ของดี อําเภอยางตลาด ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อําเภอยางตลาด
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ฯลฯ 
เพื่อเปนการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงาม  สืบต่อจาก
บรรพบุรุษและเปนการแสดงออกของเกษตรกร ชาวนา
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อําเภอยางตลาด รายละเอียดตามโครงการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  178  ข้อ  17  
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โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 300,000 บาท

6. โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก 
บวชชี พราหมณ์ บุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการ
องค์พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ค่าอาหาร และน้ําปานะ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตอําเภอห้วยเม็กและอําเภอ
ใกล้เคียงได้ร่วมสักการบูชาพระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก  
เปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  179  ข้อ  19 
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โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอําเภอดอนจาน จํานวน 50,000 บาท

7. โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดี อําเภอดอนจาน
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุญคูณลาน 
เทศกาลของดี อําเภอดอนจาน เช่น ค่าจ้างเหมาเวที 
เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ค่าสนับสนุนการจัดซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเปนการ
รักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ
เสริมสร้างความเปนสิริมงคลแก่เกษตรกรที่ทําการ
เพาะปลูกข้าว สร้างงานสร้างอาชีพ นอกเหนือจาก
การทํานาตามแนวทางการผลิตสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชน 
รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  179  ข้อ  20   
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โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจําปี จํานวน 50,000 บาท

8. โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจําปี
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีสักการะ
ศาลหลักเมืองสามชัยประจําปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประดับ
ตกแต่งสถานที่บริเวณศาลหลักเมืองสามชัย ค่าจัดพิธีทาง
ศาสนา กิจกรรมบวงสรวง ประชาสัมพันธ์ เวทีและเครื่องเสียง
ฯลฯ เปนต้น เพื่อให้ประชาชนชาวอําเภอสามชัยและอําเภอ
ใกล้เคียงได้ร่วมสักการะศาลหลักเมืองสามชัย เพื่อเปน
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
สําคัญและกิจกรรมประเพณีของอําเภอสามชัย และเพื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  180  ข้อ  23 
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการงานประเพณี "บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบสานตํานาน
พระแม่โพสพ" ประจําปี

จํานวน 100,000 บาท

1. โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน
สืบสานตํานานพระแม่โพสพ" ประจําปี   ตั้งไว้ 100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบสานตํานานพระแม่โพสพ" 
ประจําปี  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมา 
เครื่องสํารองไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ไฟแสงสี เงินรางวัล 
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อสร้างจิตสํานึก 
และสร้างความตระหนักให้กับพุทธศาสนิกชนได้เห็น
คุณค่าความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม 
รายละเอียดตามโครงการสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  180  ข้อ  21          
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 13,813,450 บาท

งบบุคลากร รวม 4,954,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,954,450 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,630,550 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 9 อัตรา ที่ปฏิบัติงาน
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับผู้บริหาร
ตําแหน่งผู้อํานวยการ สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน       
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

3.  ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท           
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ          
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  18,000  บาท          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,099,920 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  7  อัตรา  ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 71,580 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ จํานวน 3 อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 7,777,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 79,800 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 4,708,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,038,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกให้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือกิจกรรมอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์  
- จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลของกองช่าง จ้างเหมา
ซ่อมแซมไฟส่องสว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รับผิดชอบหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติ
ตามภารกิจอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เปนเงิน 266,000 บาท   
- ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย รักษา
ความปลอดภัยบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เปนเงิน  396,000  บาท    
- ภารกิจการสํารวจออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ
ของงานก่อสร้างต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการวัดระยะ  
ถางป่า เพื่อใช้ในการวางแนวของกล้อง ทําจุดของระยะต่าง ๆ 
ช่วยเหลือในการหาระดับด้วยกล้องสํารวจตลอดจนขนย้ายงาน
กรอกข้อมูล คํานวณ ค่าระดับจากสมุดสนาม เพื่อใช้ในการ
ออกแบบเขียนแบบในสํานักงาน งานรวบรวม ข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลการสํารวจออกแบบงานจัดทําแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบงานรับ - ส่ง - จ่าย
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํารวจ งานตรวจสอบคุณภาพ
ของงานก่อสร้างร่วมกับนายช่างในขณะก่อสร้างและงานแล้วเสร็จ
เช่น งานตรวจสอบระดับ วัดระยะขนาด ขุดเจาะ ทดสอบ
ความหนาแน่นของงานถนน,อาคาร,แหล่งน้ําและอื่น ๆ ดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสํารวจ ออกแบบโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เปนเงิน 972,000 บาท    
-  ภารกิจการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล  ประกอบด้วย  
กิจกรรมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  การพัฒนาบ่อน้ําบาดาล
ด้วยการเป่าล้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เปนเงิน 756,000 บาท
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-  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เปนภารกิจการซ่อมบํารุงปกติ
ผิวทางลาดยาง ซึ่งเปนการรักษาทางอยู่เปนประจํา เพื่อให้
ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่และป้องกันมิให้ความเสียหาย
-  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เปนภารกิจการซ่อมบํารุงปกติ
ผิวทางลาดยาง ซึ่งเปนการรักษาทางอยู่เปนประจํา เพื่อให้
ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่และป้องกันมิให้ความเสียหาย
ลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patch) 
งานขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) หรือการซ่อมหลุมบ่อ 
การปรับระดับผิวทางที่หลุดเปนแอ่งยุบตามร่องล้อหรือเปน
คลื่น งานตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทําความสะอาดร่องระบายน้ํา 
ตลอดจน การซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง
เปนต้น  เปนเงิน  648,000  บาท  ตามภารกิจของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการเกี่ยวกับ
การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง  ๆ  ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  การจัดทําผังเมือง
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น  ตามภารกิจของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (5)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 800,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน และเพื่อจ่ายเปน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การสํารวจ
ออกแบบ  การตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการก่อสร้าง
ซ่อมบํารุง/บูรณะทาง (การซ่อมบํารุงปกติผิวทางถนน
ลาดยางและถนนลูกรัง ตลอดจนทางระบายน้ํา) แผนงาน
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา (การพัฒนาแหล่งน้ํา
ใต้ดิน การขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาลและการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ) แผนงานโครงการสูบน้ํา
นอกเขตชลประทาน (การสูบน้ําช่วยเหลือเกษตรกร) 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเครื่องจักรกล 
การติดตามการใช้และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
กาฬสินธุ์หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 850,000 บาท

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เปนการจ้างเหมา 
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  โดยมีลักษณะเปนการจ้าง
ผู้รับจ้างดําเนินการหรือเปนการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ให้ดําเนินการซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะเป่าล้าง 
บ่อบาดาล เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ปฏิบัติงาน  ครุภัณฑ์สํานักงาน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์เปนต้น ที่ใช้ในราชการของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 440,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
พาติชั่น มูลี่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 320,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํารองอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง, 
สัญญาณไฟกระพริบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น จําแนกดังนี้
- ค่าจัดซื้อวัสดุสํารองอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณ
ไฟกระพริบ เช่น สายไฟ THW ขนาด 1x10 มม.  (ลวดทองแดง), 
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, เซอร์กิต
เบรกเกอร์ขนาด 10 A. 1 P, แผงหลอด LED, บัลลาส
ต์อีเล็คทรอนิค (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 ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้งาน เปนต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จําเปนต้องใช้ภายในอาคารกองช่าง
และโรงซ่อมเครื่องจักรกล เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายอากาศและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
เปนต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงเสาไฟฟ้า  ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งตามถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น บันไดอลูมิเนียม ไขควงเช็คระบบ
ดิจิตอล ชุดไขควง มัลติมิเตอร์แบบเข็ม  ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 
คีมประเภทต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้งาน  เปนต้น     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,230,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ 1,200,000 บาท     
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรวมถึงสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานตามปกติ 
(ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ประกอบด้วย การซ่อม
บํารุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา เครื่องขุดเจาะ/
เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล  เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบํารุงฯลฯ 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-  ค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุง  ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบํารุงรถยนต์ เครื่องจักรกล
เครื่องสูบน้ําเครื่องขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล และเครื่องยนต์
อื่น ตามภารกิจกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เช่น คีม ชุดไขควง กุญแจปากตาย แม่แรง เปนต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 700,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สําหรับใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่น ๆ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่นๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเกียร์  จาระบีที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องยนต์อื่น ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองช่าง เช่น งานสํารวจออกแบบ  งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานตรวจสอบ งานก่อสร้าง และซ่อมบํารุง โครงการ
ก่อสร้างต่างๆ งานติดตามการใช้และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล  
งานบําบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  งานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดและงานสาธารณูปโภคและสาธารณภัยกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมประเภทรูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟแว็บ 
พู่กันและสี กระดาษแผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
ฯลฯ ที่ใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  การประชาสัมพันธ์
การจัดบอร์ดแสดงผลงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 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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งบลงทุน รวม 1,081,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,081,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 11,700 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการ ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ลักษณะเก้าอี้หุ้มด้วยหนัง 
มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง - ต่ําได้ จํานวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท  รวมเปนเงิน 11,700 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ

โต๊ะทํางาน จํานวน 10,500 บาท

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท  รวมเปนเงิน 10,500 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 736,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 736,000 บาท รวมเปนเงิน 736,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
- ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
- แบบมีช่องว่างสําหรับคนขับ (CAB) สําหรับนั่งหรือเก็บของได้
- เปนกระบะสําเร็จรูป
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เปนราคาติดตั้งหลังคาอลูมีเนียม เปนโครงหลังคาเหล็ก 
คลุมด้วยอลูมิเนียมมีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองแถวผ้าใบ
และเบาะนั่งหลังกระบะ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 14,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง 
สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,000 บาท รวมเปนเงิน 14,000 บาท
เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 57,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเปนเงิน 
57,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4) พร้อมใบมีด 
เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระดับน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําบาดาล ตรวจวัด
ความลึกของระดับน้ําบาดาลได้ที่ 0 - 100 เมตร จํานวน  
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 25,000 บาท
เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 
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เครื่องสํารวจหาน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารวจหาน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารวจหาน้ําบาดาล สํารวจหา
น้ําบาดาลความลึกที่ 0 - 300 เมตร จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
45,000 บาท รวมเปนเงิน 45,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 110,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
รวมเปนเงิน 110,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive 
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ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 
15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เปนเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 57,000 บาท

10. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน 
57,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA 
(600 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานก่อสร้าง รวม 129,306,350 บาท
งบบุคลากร รวม 25,194,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 25,194,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,245,280 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 30 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับข้าราชการ 
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเปน       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  134,400  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ  และหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
จํานวน   3  อัตรา  เดือนละ  1,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  54,000  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ      
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  134,400  บาท       
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,658,640 บาท

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ และเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา จํานวน 6 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 10,243,800 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน  80  อัตรา ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 723,720 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 47 อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 29,997,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 691,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 516,000 บาท

1. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่ไม่มีบ้านพักและมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 175,900 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองช่างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 22,994,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 22,994,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งไว้ 20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน อันเปนการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ฉับพลันทันที หรือเปนการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม การให้
ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เปนต้น ส่งผลกระทบ
ให้ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความเดือดร้อน
ในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งที่อยู่อาศัยและการเดินทางสัญจร
ไปมาไม่สะดวก รวมถึงทําให้การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดล่าช้า ตลอดจนการจัดหา ปรับปรุงบํารุงรักษา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ํา ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบํารุงรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
ฯลฯ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยส่วนรวม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ตั้งไว้ 2,994,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ได้รับผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับความเดือดร้อน ในการเดินทางสัญจรไปมา
ไม่สะดวก รวมถึงทําให้การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยดําเนินการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม 
จึงมีความจําเปนต้องดําเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังนี้
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2.1 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 ตําบล
ฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม หมู่ 3 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม หมู่ 3 ตําบลลําชี อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 2+800 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 (ทางเชื่อมขวาทาง กม.ที่ 0+570) กม.ที่ 0+000 - 
0+180 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 0.180 
กิโลเมตร ช่วงที่ 3 (ทางเชื่อมซ้ายทาง กม.ที่ 1+985) กม.ที่ 
0+000 - 0+400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
0.400 กิโลเมตร รวมระยะทาง 3.380 กิโลเมตร โดยลงลูกรัง
หนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,690 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3
ตําบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบอน)  
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 
ตําบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพน) - 
บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน (เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบอน) อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,250 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง - รอยมนุษย์
โบราณ หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคํา
พัฒนา หมู่ 11 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งไว้ 499,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง - 
รอยมนุษย์โบราณ หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
3.750 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 
ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12
ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 7 ตําบลโนนแหลมทอง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 2,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น 
(95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ
หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย
บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วงที่ 1
กม.ที่ 0+000 - 1+800 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+150 - 4+100
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 3.750 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 2,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น 
(95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.6 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงกลาง หมู่ 4 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงกลาง หมู่ 4 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 3+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร  ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+000 - 7+100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 5.100 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 2,250 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 6,227,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
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 4,197,000 บาท

2. ค่าหินย่อย  ตั้งไว้ 1,107,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อหินย่อย  หินคลุก หิน 3/8 และหินขนาด
ต่างๆ  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติผิวทางจราจรถนนลาดยาง 
(โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน)  รายละเอียดตาม
แผนการปฏิบัติงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่ายางแอสฟัสท์   ตั้งไว้  2,940,000   บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อยางแอสฟัสท์ เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติ  
ผิวทางจราจรถนนลาดยาง (โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้ม
ชาวบ้าน)  รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบํารุง สํารวจ และตรวจสอบ
งานก่อสร้างตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ เหล็กปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย 
คอนกรีต ตะปู เชือก  ท่อคอนกรีต  สี ทินเนอร์  คีมต่างๆ ค้อน 
ฯลฯ  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงอาคาร  ทาง  สะพานและวัสดุ
เพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ /
ใช้สําหรับเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกและ
ซ่อมบํารุงสิ่งก่อสร้างของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000,000 บาท

5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับการก่อสร้าง
และซ่อมบํารุงถนน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  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)
-  งานที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแผนการอื่น ๆ  
ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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

7. ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  จอบ เสียม 
ใบมีด มีด หมวกกันแดดและวัสดุอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการปฎิบัติ
งานสํารวจระยะของงานทางสะพาน  แหล่งน้ํา  อาคารและอื่น ๆ
ตามภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 84,360 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,360 บาท

1.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทางของรถ (GPS)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทาง
ของรถ (GPS) จํานวน 19 เครื่อง ค่าเช่าสัญญาณเครื่องละ 
370 บาทต่อเดือน รวมเปนเงิน 84,360 บาท เพื่อใช้ใน
การบันทึกการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูล
ตําแหน่งรถ ความเร็วของรถ จํานวนชั่วโมงการขับรถ
ของคนขับรถ วันเวลาที่บันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลหรือ
เลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ฯลฯ รายละเอียดตามประกาศ
กรมขนส่งทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เปนไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง การกําหนดประเภท
และลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของที่ต้องติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถ
เพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558
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งบลงทุน รวม 74,114,850 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 74,114,850 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แบบ
ตอกเสาเข็ม

จํานวน 1,026,900 บาท

1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
แบบตอกเสาเข็ม
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1,026,900 บาท 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 9,242,200 บาท 
รวมงบประมาณก่อสร้าง ทั้งสิ้น 10,269,100 บาท เนื่องจาก
งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเปนวงเงินที่เกินสิบล้านบาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงต้องตั้งงบประมาณ
สมทบร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 5/2566
- เปนไปตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
- เปนไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 16 (1) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 252 ข้อ 21
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง
(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 500,000 บาท

1.  ค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง 
(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคาร
กองช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 6/2566

ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 430,750 บาท

2. ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการ 
- งานปูกระเบื้อง 
- งานทําหลังคากันสาด 
- งานทาสีภายในอาคารกองช่าง
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า
อาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 7/2566
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวง
กาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวง
กาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวง
ทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
122 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 854 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.416966 N 103.521850 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.417580 N 103.522827 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 4
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน 
บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง 
หมู่ 5 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน 
บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 
ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน
บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5
ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.256578 N 103.704912 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.258167 N 103.704526 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  9/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 33
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ 
บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ 
หมู่ 2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ 
บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้
บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตําบล
สระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 208 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.695273 N 104.074770 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.695830 N 104.073217 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  10/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 275 ข้อ 3
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกมะค่า หมู่ 6 
ตําบลร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอิโล ตําบล
หนองตาไก้ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกมะค่า 
หมู่ 6 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านหนองอิโล ตําบลหนองตาไก้ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
กกมะค่า หมู่ 6 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านหนองอิโล ตําบลหนองตาไก้ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.280262 N 103.748683 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.279467 N 103.750327 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  11/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 34
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสําราญ หมู่ 2 
ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย 
ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสําราญ 
หมู่ 2 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกสําราญ หมู่ 2 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.311075 N 103.734920 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.311983 N 103.736235 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  12/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 82
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา 
หมู่ 16 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน - บ้านป่าใผ่ หมู่ 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา 
หมู่ 16 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน - บ้านป่าใผ่ หมู่ 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
จิตรประชา หมู่ 16 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน - บ้านป่าใผ่ 
หมู่ 9 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.566321 N 103.726508 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.564626 N 103.725972 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  13/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 63
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบล
ม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ 
หมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 
ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เชียงเครือ หมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย
หมู่ 5 ตําบลม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.454536 N 103.600037 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.456026 N 103.600235 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  14/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 2
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17
- บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตําบลบัวบาน
- บ้านบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17 
- บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตําบลบัวบาน - 
บ้านบึงวิชัย ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนอุดม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 
ตําบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 208 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.464163 N 103.405597 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.463899 N 103.407522 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  15/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 16
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 
ตําบลนาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก 
หมู่ 7 ตําบลนาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตําบลนาโก - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 208 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.581515 N 104.067133 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.579681 N 104.068562 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  16/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 35
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 ,
บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ -
บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 ,
บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง 
หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม 
หมู่ 10 ,บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
- บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 142 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.525987 N 103.917752 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.527135 N 103.918248 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  17/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 67
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 
ตําบลนาเชือก - บ้านนากุงเหนือ หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี
หมู่ 9 ตําบลนาเชือก - บ้านนากุงเหนือ หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตําบลนาเชือก - บ้านนากุงเหนือ 
หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.583791 N 103.382596 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.582261 N 103.382744 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  18/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 15
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 8 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ 10 ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ 8 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 
ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - 
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 208 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.556583 N 103.833022 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.554705 N 103.833586 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  19/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 64
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 12 ตําบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตําบล
บัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์
หมู่ 12 ตําบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตําบลบัวบาน
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ 
หมู่ 19 ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.497427 N 103.435599 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.498821 N 103.435018 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  20/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 83
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาง หมู่ 14,
บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาง 
หมู่ 14,บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์
- บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสวาง หมู่ 14,บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตําบลนาขาม อําเภอ
กุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 142 เมตร 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.543191 N 103.937047 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.542240 N 103.938229 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  21/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 68

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 292/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสําราญ 
หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสําราญ
หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสําราญ หมู่ 14 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.513118 N 104.063545 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.511711 N 104.062654 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  22/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 36

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 293/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 
ตําบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตําบล
กุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

16. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง 
หมู่ 7 ตําบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 
ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
บึงนาเรียง หมู่ 7 ตําบลบึงนาเรียง-บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 7 ตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.580718 N 103.289903 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.579373 N 103.290660 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  23/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 52

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 294/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตําบลนาดี
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง
หมู่ 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.331158 N 103.507416 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.332743 N 103.507477 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  24/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ข้อ 73

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 295/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 
ตําบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ 
หมู่ 2 ตําบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตําบลห้วยเม็ก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองไผ่ หมู่ 2 ตําบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตําบล
ห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 โครงการ
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.570400 N 103.253708 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.571154 N 103.252327 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  25/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 53

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 296/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริวหนัง 
หมู่ 1 ตําบลลําหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตําบล
เสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

19. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริวหนัง 
หมู่ 1 ตําบลลําหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตําบลเสาเล้า 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองริวหนัง หมู่ 1 ตําบลลําหนองแสน - บ้านนาโก 
หมู่ 11 ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.665065 N 103.334986 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.663727 N 103.335780 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  26/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 12

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 297/332



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ 4 
ตําบลหนองหิน (เขตเทศบาลตําบลหนองหิน) - วัดป่า
ดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4  ตําบลหนองหิน 
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหิน) อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

20. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน 
หมู่ 4 ตําบลหนองหิน (เขตเทศบาลตําบลหนองหิน) - วัดป่า
ดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตําบลหนองหิน (เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหิน) อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตําบลหนองหิน (เขตเทศบาลตําบล
หนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตําบลหนองหิน
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหิน) อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 208 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.806466 N 103.367217 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.805807 N 103.365447 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  27/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 421 ข้อ 569

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 298/332



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

จํานวน 498,000 บาท

21. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย 
หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตําบลแจนแลน
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.581680 N 104.030519 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.585710 N 104.028982 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  28/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 84
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ 
หมู่ 8 ตําบลบ่อแก้ว  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ -  
บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ําพระ) หมู่ 5  ตําบลสร้างค้อ 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

จํานวน 498,000 บาท

22. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ 
หมู่ 8 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว
(วัดถ้ําพระ) หมู่ 5 ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หินลาดใหม่ หมู่ 8 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ -
บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ําพระ) หมู่ 5 ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 208 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.802857 N 104.004812 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.803639 N 104.003016 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  29/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2566) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 471 ข้อ763
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท 
กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท ตําบลนามน (เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตําบล
นามน (เขตเทศบาลตําบลนามน) อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

23. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
ชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท ตําบลนามน (เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตําบลนามน
(เขตเทศบาลตําบลนามน) อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท ตําบลนามน 
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง 
หมู่ 7 ตําบลนามน (เขตเทศบาลตําบลนามน) อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 168 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.601364 N 103.788813 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.601420 N 103.787158 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  30/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 81
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง หมู่ 1 , 2
ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

24. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง 
หมู่ 1,2 ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองสรวง หมู่ 1,2 ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา
0.15 เมตร ความยาว 142 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.734731 N 103.422039 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.733458 N 103.421952 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 31/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 423 ข้อ 577
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองขามป้อม 
หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

25. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม
หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตําบลนาคู อําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองขามป้อม หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 
ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 208 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.771717 N 104.061834 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.771496 N 104.059912 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  32/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2566) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 472 ข้อ 768
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ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตําบลโพน 
(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 
ตําบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบอน) 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

26. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 
ตําบลโพน(เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพน)-บ้านสะพานหิน 
หมู่ 3 ตําบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบอน) 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล 
หมู่ 8  ตําบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพน) - 
บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน (เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบอน) อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 1,100 เมตร ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.847954 N 103.634256 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.853675 N 103.641586 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  33/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 49
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแวง-
บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,411,000 บาท

27. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแวง - 
บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 
บ้านหนองแวง - บ้านคํากุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วง กม.ที่ 0 + 194  -  0 + 980 
ระยะทาง 0.786 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,288 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.710090 N 103.719770 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.716875 N 103.721827 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  34/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย -
บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,891,200 บาท

28. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - 
บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 
บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+600 - 1+200 ความหนา 0.04 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+688 - 1+987 ความหนา 0.04 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.299 กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 0.899 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
ไม่น้อยกว่า 7,192 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.263882 N 103.703675 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269972 N 103.703855 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.273985 N 103.705249 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.276622 N 103.705010 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  35/2566 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น-
บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,971,000 บาท

29. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - 
บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0036 
บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 3+700 - 4+450 ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 4+450 - 4+578 ระยะทาง 0.128 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.878 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,024 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.533192 N 103.538344 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.526495 N 103.537133 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.526495 N 103.537133 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.525347 N 103.536972 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  36/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 307/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0039 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,522,000 บาท

30. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0039 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0039 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+629 - 0+677ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.048 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+683 - 0+778 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.095 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 0+937 - 2+120  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.183 กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 1.326 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,465 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.615138 N 103.272423 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.614706 N 103.272360 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.614608 N 103.272339 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.613621 N 103.272199 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.612429 N 103.272053 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.601361 N 103.270346 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  37/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 308/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง
อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,000,000 บาท

31. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0043 
บ้านม่วง อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 
บ้านม่วง อําเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ช่วง กม.ที่ 9+910 
- 10+697 ระยะทาง 0.787 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่งาน
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,509 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.545033 N 103.638491 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.549722 N 103.634806 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  38 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 309/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-
บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,000,000 บาท

32. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี - 
บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0047 
บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0 + 243 - 0 + 600 ระยะทาง 0.357 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1 + 200 - 1 + 555 ระยะทาง 0.355 กิโลเมตร
ระยะทางรวม 0.712 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,696 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.649075 N 103.300239 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.648206 N 103.303464 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.645776 N 103.308339 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.644460 N 103.312227 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  39 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 310/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ
อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,508,000 บาท

33. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0033 
บ้านสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร  กม.ที่ 1+186 - 1+532 
ระยะทาง 0.346 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,768 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.683344 N 103.748552 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.680988 N 103.750446 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  40 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 311/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา- 
บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,296,000 บาท

34. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In
-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - 
บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 
บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่  1 + 420 - 2 + 140 ระยะทาง 0.720 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่  2 + 475 - 2 +775  ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร
ระยะทางรวม 1.020 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,160 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.660050 N 103.279529 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.665908 N 103.276344 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.668386 N 103.275164 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.667994 N 103.272303 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 41/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 312/332



ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น
อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,125,000 บาท

35. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In
-Place Recycling สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.3141 
บ้านหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร  
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0 + 000 - 0 + 500 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1 + 575 - 1 + 860 ระยะทาง 0.285 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 0.785 กิโลเมตร  
หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,710 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.317971 N 103.401811 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.315954 N 103.404985 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.308937 N 103.407052 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.306376 N 103.407416 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  42 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0013 บ้านไค้นุ่น
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,795,000 บาท

36. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In
-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง 
- บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0013 
บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร  
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 5+100 - 5+736  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.636 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 8+175 - 8+385 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 8+385 - 8+718 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.333 เมตร 
ระยะทางรวม 1.179 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,679 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.584304 N 103.930068 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.580574 N 103.925542 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.560978 N 103.916963 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.560615 N 103.915287 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.560615 N 103.915287 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.559894 N 103.911910 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  43 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก-
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,972,000 บาท

37. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In
-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - 
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0053
บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ช่วง กม.ที่ 3+421-4+362 ระยะทาง 0.941 
กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 7,528 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.596211 N 103.272132 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.595209 N 103.281361 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  44 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมูม่น -
บ้านอู้ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,998,000 บาท

38. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In
-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0059 บ้านหมูม่น - บ้านอู้ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0059 
บ้านหมูม่น - บ้านอู้ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0 + 000 - 0 + 163 ระยะทาง 0.163 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0 + 743 - 0 + 993 ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 4 + 081 - 4 + 460 ระยะทาง 0.379 กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 0.792 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,510 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.774375 N 103.703314 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.774272 N 103.704824 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.774296 N 103.707673 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.774268 N 103.710116 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.789506 N 103.733180 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.790610 N 103.736477 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  45 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 บ้านคําอีหงษ์-
บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,003,000 บาท

39. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0060 
บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 
บ้านคําอีหงษ์ - บ้านคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วง กม.ที่ 4 + 000 - 4 + 680
ระยะทาง 0.680 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.473784 N 103.932136 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.468286 N 103.934991 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  46 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0014
บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,337,000 บาท

40. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0014
บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อําเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วง กม.ที่ 3+545 - 4+045 ระยะทาง 500 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.314486 N 103.480618 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.317044 N 103.469051 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  47 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 
บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,181,000 บาท

41. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 
บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.
1-0030 บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 3+544 - 3+569 ระยะทาง 0.025 กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+569 - 4+114 ระยะทาง 0.545 กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทางรวม 0.570 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,952.50 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.763139 N 104.089240 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.763169 N 104.089010 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.763169 N 104.089010 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.765600 N 104.084899 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  48 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Overlay 
Asphalt Concrete สาย กส. 3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,007,000 บาท

42. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า
-  บ้านหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Overlay Asphalt Concrete 
สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า -  บ้านหนองเม็ก อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการก่อสร้าง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling  กม.ที่ 2+543 - 3+207 ความหนา 0.04
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.632 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Overlay 
Asphalt Concrete กม.ที่ 2+762 - 2+794 ความหนา 0.04 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.032 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling  กม.ที่ 8+214 - 8+540 ความหนา 0.04
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.326 
กิโลเมตร 
รวมระยะทางทั้งหมด 0.990 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่งานก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 7,268 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.491959 N 104.075751 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.487774 N 104.080174 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.490584 N 104.077229 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.490369 N 104.077444 E
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ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.453738 N 104.105290 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.451808 N 104.107575 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  49 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาย
กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,036,000 บาท

43. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร ช่วง กม.ที่ 4+069 - 4+337 
ระยะทาง 268 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.271900 N 103.427567 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.270692 N 103.425243 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  50 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

44. ค่างานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ทางถนน  สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่างานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน  สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วง กม. 0+000 - 6+877  
ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร โดยดําเนินการติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรและอํานวยความปลอดภัยทางถนน จํานวน 23 ชุด
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.729809 N 104.004162 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.767072 N 103.993419 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  51 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อําเภอ
คําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

45. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ทางถนน  สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อําเภอคําม่วง - 
บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่างานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน  สาย กส.ถ. 1-0065 บ้านหนองยาง
อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วง กม. 0+830 - 7+285  ระยะทาง 6.455 กิโลเมตร 
โดยดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ
อํานวยความปลอดภัยทางถนน จํานวน 53 ชุด  
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.775350 N 103.638140 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.811936 N 103.591638 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  52 / 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  581  ข้อ  22
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จํานวน 150,000 บาท

46. ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
เพื่อจ่ายเปนค่าชดเชยราคางานก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อน 
เพื่อเปนการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 386 
ลงวันที่  29  สิงหาคม  2566
เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  21:37:48 หน้า : 324/332



งานส่งเสริมการเกษตร รวม 4,292,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,292,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 4,292,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,192,000 บาท

1. ค่าวัสดุบ่อน้ําบาดาล  ตั้งไว้  580,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการขุดเจาะ
บ่อน้ําบาดาล ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น หินกรวดคัด ท่อกันทราย ท่อกรุบ่อ  
ท่อกรอง กาวเชื่อมต่อ ท่อพีวีซี ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะบ่อน้ําบาดาลของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 .5 นิ้ว ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล ประเภท
ขุดเจาะหินแข็ง แบบกระดุมชนิด BUTTON BIT ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 .5 นิ้ว จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 40,000  
บาท รวมเปนเงิน  80,000  บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว  ตั้งไว้  90,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล  
ประเภทขุดเจาะหินแข็ง แบบกระดุมชนิด BUTTON BIT 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว จํานวน 2 หัว  ราคาหัวละ
45,000  บาทรวมเปนเงิน  90,000  บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าวัสดุขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว 
ตั้งไว้  98,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล ประเภทขุดเจาะ
แบบใบพัด ชนิด DRAG BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  12 นิ้ว 
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จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 49,000 บาท รวมเปนเงิน 98,000 
บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าวัสดุชุดกระแทกเจาะหิน  ตั้งไว้  224,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อชุดกระแทกเจาะหิน (DOWN THE 
HOLE HAMMER) จํานวน  2  ชุด ชุดละ 112,000 บาท 
รวมเปนเงิน 224,000 บาท ใช้สําหรับเจาะชั้นหินแข็งได้ 
โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมใช้กับความดันตั้งแต่ 100 PSI 
ที่ปริมาตรอากาศอัด 170 CFM ใช้กับขนาดบ่อ ตั้งแต่  4.5 นิ้ว 
ถึง 6.5 นิ้ว มีชุดวาล์วกันน้ํากลับเกลียวของ BACKHEAD 
เปนเกลียวขนาด 2 นิ้วและมีอุปกรณ์ครบชุด เพื่อใช้กับชุด
ขุดเจาะบ่อน้ําบ่อดาล  ที่ให้บริการขุดเจาะแก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. ค่าวัสดุก้านเจาะบ่อบาดาล  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล  จํานวน 10 ก้าน 
ก้านละ 12,000 บาท รวมเปนเงิน 120,000 บาท ใช้สําหรับเจาะ
เพื่อใช้กับชุดขุดเจาะบ่อน้ําบ่อดาล  ที่ให้บริการขุดเจาะ
แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,100,000 บาท

7. ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ําการสูบน้ําและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งไว้  3,100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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       
-  งานฉุกเฉินจําเปนเร่งด่วนและงานที่ได้รับการร้องขอ
รับการสนับสนุนจากจังหวัดส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 1,793,720 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 435,720 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน  1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมาทําเปนปุ๋ย

จํานวน 300,000 บาท

1. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมาทําเปนปุ๋ย
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากาก
มาทําเปนปุ๋ย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
       - กําจัดขยะอันตรายชุมชน
       - กําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
       - กําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาทําปุ๋ย
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอบรมให้ความรู้โรงเรียน
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 
โรงเรียน รู้ถึงการคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ออกจากขยะทั่วไปเพื่อที่จะนําขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตามมาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าใจและจัดทําระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาใช้เปนปุ๋ย
ต่อไป รายละเอียดตามโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 172 ข้อ 1
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการและสังคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบลงทุน รวม 998,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 998,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกลําห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านหนองแซง หมู่ 4 ตําบลนาตาล
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

1. ค่าขุดลอกลําห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์
- บ้านหนองแซง หมู่ 4 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยขี้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บ้านหนองแซง หมู่ 4 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ความยาว 875 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 2.50 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,782 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.856307 N 103.325594 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.857687 N 103.318887 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  53/2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2566) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 537 ข้อ 3
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ขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

2. ค่าขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตําบล
ดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,780 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.876357 N 103.367514 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.876869 N 103.358392 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  54/2566
- เปนไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อ 1
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