


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

พื้นที่ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 975,570 คน
ชาย 481,988 คน

หญิง 493,582 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้อง
ถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 410,437,813.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,195,061,582.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 130,216,264.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 14 โครงการ รวม 
3,154,518.90 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 58 โครงการ รวม 1,792,999.86 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 63,216,495.80 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 369,234,546.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 26,887,220.77 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,537,275.65 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 4,393,614.12 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 988,005.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,740.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 335,426,690.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 60,253,579.69 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 858,982,914.99 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 39,599,091.71 บาท

งบบุคลากร จํานวน 314,712,065.84 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 336,591,698.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 153,545,878.76 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 14,534,180.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 60,253,579.69 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 55,335,830.30 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 26,887,220.77 29,560,000.00 27,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,537,275.65 1,220,000.00 975,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,393,614.12 4,040,000.00 4,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 988,005.00 1,410,000.00 851,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,740.00 5,000.00 4,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 33,807,855.54 36,235,000.00 32,830,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 335,426,690.67 356,486,000.00 332,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

335,426,690.67 356,486,000.00 332,600,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 610,055,500.00 617,279,000.00 361,069,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

610,055,500.00 617,279,000.00 361,069,700.00

รวม 979,290,046.21 1,010,000,000.00 726,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 39,599,091.71 75,956,410.00 78,582,780.00

งบบุคลากร 314,712,065.84 337,978,170.00 341,232,020.00

งบดําเนินงาน 335,698,598.68 400,045,520.00 129,632,950.00

งบลงทุน 153,545,878.76 192,369,900.00 208,593,600.00

งบเงินอุดหนุน 14,534,180.00 3,300,000.00 3,876,250.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 350,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 858,089,814.99 1,010,000,000.00 761,917,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 81,653,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 236,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 334,227,160

แผนงานสาธารณสุข 10,719,180

แผนงานสังคมสงเคราะห 4,226,080

แผนงานเคหะและชุมชน 454,150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,581,740

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5,676,250

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 184,375,610

แผนงานการเกษตร 22,830,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 77,520,180

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 726,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 77,520,180 77,520,180
    งบกลาง 77,520,180 77,520,180

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 35,879,940 6,811,380 15,185,150 1,961,520 59,837,990
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,363,800 0 0 0 10,363,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 25,516,140 6,811,380 15,185,150 1,961,520 49,474,190

งบดําเนินงาน 13,809,750 1,225,460 4,933,810 128,800 20,097,820
    ค่าตอบแทน 8,187,900 373,460 1,153,810 59,800 9,774,970

    ค่าใช้สอย 4,181,850 490,000 360,000 35,000 5,066,850

    ค่าวัสดุ 1,120,000 362,000 820,000 34,000 2,336,000

    ค่าสาธารณูปโภค 320,000 0 2,600,000 0 2,920,000

งบลงทุน 1,508,700 74,200 129,800 4,500 1,717,200
    ค่าครุภัณฑ์ 1,508,700 74,200 129,800 4,500 1,717,200

รวม 51,198,390 8,111,040 20,248,760 2,094,820 81,653,010

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 236,640 236,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 236,640 236,640

รวม 236,640 236,640
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 7,852,320 244,081,380 251,933,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,852,320 244,081,380 251,933,700

งบดําเนินงาน 10,290,400 69,853,760 80,144,160
    ค่าตอบแทน 636,900 0 636,900

    ค่าใช้สอย 9,411,500 61,969,120 71,380,620

    ค่าวัสดุ 242,000 949,800 1,191,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 6,934,840 6,934,840

งบลงทุน 66,800 2,082,500 2,149,300
    ค่าครุภัณฑ์ 66,800 2,082,500 2,149,300

รวม 18,209,520 316,017,640 334,227,160

หน้า : 3/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 750,240 1,876,140 2,626,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 750,240 1,876,140 2,626,380

งบดําเนินงาน 0 8,058,000 8,058,000
    ค่าตอบแทน 0 18,000 18,000

    ค่าใช้สอย 0 6,720,000 6,720,000

    ค่าวัสดุ 0 1,320,000 1,320,000

งบลงทุน 0 34,800 34,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 34,800 34,800

รวม 750,240 9,968,940 10,719,180

หน้า : 4/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 322,920 2,546,760 2,869,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 322,920 2,546,760 2,869,680

งบดําเนินงาน 355,000 966,800 1,321,800
    ค่าตอบแทน 5,000 116,800 121,800

    ค่าใช้สอย 170,000 850,000 1,020,000

    ค่าวัสดุ 180,000 0 180,000

งบลงทุน 34,600 0 34,600
    ค่าครุภัณฑ์ 34,600 0 34,600

รวม 712,520 3,513,560 4,226,080

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 180,000 180,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 180,000

งบดําเนินงาน 244,250 244,250
    ค่าใช้สอย 164,250 164,250

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

งบลงทุน 29,900 29,900
    ค่าครุภัณฑ์ 29,900 29,900

รวม 454,150 454,150

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,452,740 2,452,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,452,740 2,452,740

งบดําเนินงาน 1,329,000 1,329,000
    ค่าตอบแทน 29,000 29,000

    ค่าใช้สอย 1,300,000 1,300,000

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

รวม 4,581,740 4,581,740

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 1,400,000 1,150,000 50,000 2,600,000
    ค่าใช้สอย 1,400,000 1,150,000 50,000 2,600,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,900,000 176,250 3,076,250
    เงินอุดหนุน 0 2,900,000 176,250 3,076,250

รวม 1,400,000 4,050,000 226,250 5,676,250

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,804,780 16,894,110 20,698,890
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,804,780 16,894,110 20,698,890

งบดําเนินงาน 6,791,800 6,292,120 13,083,920
    ค่าตอบแทน 73,800 529,200 603,000

    ค่าใช้สอย 4,558,000 0 4,558,000

    ค่าวัสดุ 2,160,000 5,683,000 7,843,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 79,920 79,920

งบลงทุน 53,500 150,539,300 150,592,800
    ค่าครุภัณฑ์ 53,500 0 53,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,539,300 150,539,300

รวม 10,650,080 173,725,530 184,375,610

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 0 396,000 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 396,000 396,000

งบดําเนินงาน 2,294,000 460,000 2,754,000
    ค่าวัสดุ 2,294,000 0 2,294,000

    ค่าใช้สอย 0 460,000 460,000

งบลงทุน 0 19,680,000 19,680,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 19,680,000 19,680,000

รวม 2,294,000 20,536,000 22,830,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 81,653,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 236,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 334,227,160

แผนงานสาธารณสุข 10,719,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,226,080

แผนงานเคหะและชุมชน 454,150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,581,740

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5,676,250

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 184,375,610

แผนงานการเกษตร 22,830,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 77,520,180

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 726,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 จึง
ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโดยเห็นชอบของผู้วา
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 726,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 726,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายชานุวัฒน์  วรามิตร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

เห็นชอบ

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

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

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



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 21,539,777.26 22,602,472.62 25,400,000.00 -9.45 % 23,000,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 4,153,981.20 4,284,748.15 4,160,000.00 -3.85 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 25,693,758.46 26,887,220.77 29,560,000.00 27,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 358,249.40 218,368.65 300,000.00 -50.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 29.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 13,810.00 8,560.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,234,244.00 1,310,347.00 900,000.00 -11.11 % 800,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 8,646.97 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,614,979.47 1,537,275.65 1,220,000.00 975,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 379,613.00 370,359.00 340,000.00 -11.76 % 300,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 381,000.00 175,000.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ดอกเบี้ย 4,463,811.48 3,848,255.12 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,224,424.48 4,393,614.12 4,040,000.00 4,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 915,000.00 981,000.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 96.00 204.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 171,642.86 6,801.00 410,000.00 -14.63 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,086,738.86 988,005.00 1,410,000.00 851,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 10,825.00 1,740.00 5,000.00 -14.00 % 4,300.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 10,825.00 1,740.00 5,000.00 4,300.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 187,795,785.54 182,110,688.30 186,486,000.00 -3.16 % 180,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 117,360,139.01 101,262,180.29 120,000,000.00 -16.67 % 100,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 51,700,394.70 52,053,822.08 50,000,000.00 4.00 % 52,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 356,856,319.25 335,426,690.67 356,486,000.00 332,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 523,587,569.00 610,055,500.00 617,279,000.00 -41.51 % 361,069,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 523,587,569.00 610,055,500.00 617,279,000.00 361,069,700.00
รวมทุกหมวด 916,074,614.52 979,290,046.21 1,010,000,000.00 726,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 726,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 27,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 23,000,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

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

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 975,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 800,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,000,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง
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ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้เท่าเดิม

ดอกเบี้ย จํานวน 3,500,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้เท่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 851,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ เนื่องจากมีรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 4,300 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 4,300 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บรายได้ส่วนนี้ได้ลดลง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 332,600,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 180,600,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรรายได้ส่วนนี้ลดลง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 100,000,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรรายได้ส่วนนี้ลดลง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 52,000,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 361,069,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 361,069,700 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบ
ประมาณตามที่ได้รับจัดสรรรในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 3 เล่ม 16 (1) ของสํานัก
งบประมาณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 16,133,400 16,133,400 16,133,400 0 % 16,133,400

คาชําระดอกเบี้ย 3,167,193.34 2,370,866.07 7,224,980 -53.77 % 3,340,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 961,562 912,816 1,211,110 2.97 % 1,247,080

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 100 % 50,000

เงินสํารองจาย 0 2,817,300 6,827,280 357.58 % 31,240,160

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน 7,121,877 6,085,644 9,680,730 -61.76 % 3,701,430

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 10,962,910

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 800,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 6,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

0 0 0 100 % 3,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจาง
ประจํา (กสจ.)

0 0 0 100 % 45,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

3,725,150 3,922,112 11,781,630 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 533,672.16 546,472.16 800,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 867,450.48 3,239,847.56 3,300,000 -100 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 2,959,958.5 3,110,117.12 3,242,600 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)

47,026.8 47,026.8 60,200 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 41,370 347,490 1,000,000 -100 % 0

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมงบกลาง 35,558,660.28 39,533,091.71 61,261,930 77,520,180
รวมงบกลาง 35,558,660.28 39,533,091.71 61,261,930 77,520,180
รวมงบกลาง 35,558,660.28 39,533,091.71 61,261,930 77,520,180

รวมแผนงานงบกลาง 35,558,660.28 39,533,091.71 61,261,930 77,520,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,226,260 1,032,840 1,040,320 34.51 % 1,399,320

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 257,500 210,000 219,000 36.99 % 300,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 257,500 210,000 219,000 36.99 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

1,094,820 1,099,680 748,680 46.88 % 1,099,680

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

6,349,435 6,098,400 6,051,800 20.04 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,185,515 8,650,920 8,278,800 10,363,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 15,132,565 15,917,460 14,847,850 27.74 % 18,966,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

442,800 475,030 310,800 53.28 % 476,400

เงินประจําตําแหนง 496,800 498,300 514,800 6.53 % 548,400

คาจางลูกจางประจํา 555,840 293,580 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,195,680 3,748,133 4,269,160 18.14 % 5,043,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 303,912 348,872 465,420 3.38 % 481,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,127,597 21,281,375 20,408,030 25,516,140
รวมงบบุคลากร 29,313,112 29,932,295 28,686,830 35,879,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

86,050 37,950 12,148,000 -41.88 % 7,060,000

คาเบี้ยประชุม 49,375 66,312.5 164,100 -39.06 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 129,180 132,860 315,000 -61.9 % 120,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 726,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 181,100

รวมค่าตอบแทน 264,605 237,122.5 12,627,100 8,187,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,008,891.97 1,924,614.46 1,863,000 -29.52 % 1,313,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,701,629 1,756,622 1,240,000 -37.59 % 773,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจางหนวยงานสํารวจความพึงพอใจ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใชจายงานรัฐพิธี  ราชพิธี 4,448,744.14 1,698,216 840,000 -100 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะและคาเชาที่พัก 559,113 839,872 930,000 -59.68 % 375,000

คาฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด

0 0 0 100 % 300,000

คาฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด     
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2562    

100,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 43,883,100 -99.77 % 100,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 227,700 208,000 20.19 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด    
ใหแก คณะผูบริหาร  ขาราชการ  ลูกจาง
ประจําและพนักงานจาง    

48,465 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด   
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์   

207,660 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0 28,700 68,100 -26.58 % 50,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากร   
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์   

150,000 0 115,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา   
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์   
และบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์   

395,990 431,080 0 0 % 0

โครงการรูรักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 300,000

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

79,600 74,000 100,000 -50 % 50,000

โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต ใหแก คณะผู
บริหาร     
ขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
  

48,465 48,400 70,000 -100 % 0

โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์หวงใยประชาชน   2,018,027 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,446,989.75 814,925.33 7,178,780 -96.94 % 220,000

รวมค่าใช้สอย 18,213,574.86 7,844,129.79 56,545,980 4,181,850
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 525,708 526,663 535,500 -32.77 % 360,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,400 108,651 90,000 -27.78 % 65,000

วัสดุงานบานงานครัว 214,428 214,953 290,000 -60.34 % 115,000

วัสดุกอสราง 39,975 37,257 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,630 71,220 120,000 -25 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 435,650.2 358,758.9 430,000 -60.47 % 170,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,974.75 256,850 50,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 28,220 38,900 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 29,980 29,260 40,000 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 341,692 334,327 380,000 -36.84 % 240,000

รวมค่าวัสดุ 1,801,657.95 1,976,839.9 2,035,500 1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 239,223 212,520 250,000 -28 % 180,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 128,636 120,076 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 367,859 332,596 390,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 20,647,696.81 10,390,688.19 71,598,580 13,809,750

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อเกาอี้ประชุมสภาฯ 0 0 58,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 0 0 14,700 -100 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 4,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหารประชุมสภาฯ 0 0 49,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 100 % 15,200

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 249,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหนา
เดียว

0 0 48,000 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 0 0 200,000 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้ประธาน
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 0 0 15,900 -100 % 0

คาจัดซื้อตูลําโพง 0 0 28,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์ พรอมเกาอี้ 0 0 26,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) 0 0 8,600 -100 % 0

คาจัดซื้อไมโครโฟน 0 0 170,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อไมล์ลอย 0 0 10,000 -100 % 0

ชั้นวางจอโทรทัศน์ 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์
ประกอบ พรอมติดตั้ง

0 0 80,000 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 0 0 15,800 -100 % 0

เครื่องผสมสัญญาณเสียง 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อชุดกลองวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 0 0 87,300 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 0 27,700 -100 % 0

เครื่องผสมสัญญาณภาพกลอง 0 0 85,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  
18,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเย็น 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 0 100 % 1,320,000
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล 
(กองการเจาหนาที่)

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักงานเลขานุการฯ)

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 69,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล 0 23,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล 
(กองกิจการสภา)

0 0 46,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล 
(สํานักปลัด)

0 0 69,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล 
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมขาย 0 0 130,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 5,200 -50 % 2,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network

0 0 26,700 -66.67 % 8,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network 
(กองการเจาหนาที่)

0 0 0 100 % 8,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 11,600 -50 % 5,800

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองการเจา
หนาที่)

0 0 0 100 % 5,800

คาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ชอง

0 0 42,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) 

0 0 27,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)

0 10,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์อิงเกต (กองกิจการสภาฯ) 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,900 33,500 1,674,700 1,508,700

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 12/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงหองน้ํา-หองสวมและทางลาดคน
พิการ

0 97,500 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงหองประชุมสภา องค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 97,500 499,000 0
รวมงบลงทุน 30,900 131,000 2,173,700 1,508,700

รวมงานบริหารทั่วไป 49,991,708.81 40,453,983.19 102,459,110 51,198,390
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,286,240 5,348,161 5,325,260 7.97 % 5,749,770

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

77,520 77,520 77,520 0 % 77,520

เงินประจําตําแหนง 163,200 152,700 121,200 -7.43 % 112,200

คาจางลูกจางประจํา 555,780 584,760 323,870 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 599,400 612,412 500,400 52.43 % 762,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 116,865 110,377 109,360 -0.2 % 109,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,799,005 6,885,930 6,457,610 6,811,380
รวมงบบุคลากร 6,799,005 6,885,930 6,457,610 6,811,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 364,600 92,200 400,000 -80 % 80,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 238,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 54,660

รวมค่าตอบแทน 364,600 92,200 400,000 373,460
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 75,272 60,550 170,000 -41.18 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 188,071 15,825 100,000 50 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการออกติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี

197,720 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0 194,730 250,000 -20 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,350 15,070 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 508,413 286,175 560,000 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 419,910 419,830 420,000 -64.29 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 2,000 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,670 3,850 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,700 18,030 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 428,600 427,330 430,000 -65.12 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 869,880 871,040 922,000 362,000
รวมงบดําเนินงาน 1,742,893 1,249,415 1,882,000 1,225,460

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขาราชการ 0 0 15,600 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 0 100 % 18,000

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 9,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานขาราชการ 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

46,000 0 46,000 -50 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก    
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) 
   

0 8,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,600 8,000 120,600 74,200
รวมงบลงทุน 55,600 8,000 120,600 74,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,597,498 8,143,345 8,460,210 8,111,040
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 11,949,064 12,542,640 12,833,690 1.79 % 13,063,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

145,090 134,455 134,400 -25 % 100,800

เงินประจําตําแหนง 206,400 206,400 206,400 -11.92 % 181,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,154,768 1,173,791 1,411,640 22.93 % 1,735,310

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 192,475 162,876 161,280 -35.75 % 103,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,647,797 14,220,162 14,747,410 15,185,150
รวมงบบุคลากร 13,647,797 14,220,162 14,747,410 15,185,150

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

548,500 670,700 850,000 -29.41 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 224,380 179,680 383,000 -66.06 % 130,000

คาเชาบาน 1,605,484.82 1,584,392 2,000,000 -86.38 % 272,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 739,717 490,240 840,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 151,410

รวมค่าตอบแทน 3,118,081.82 2,925,012 4,073,000 1,153,810
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 20,816.25 7,247 30,000 166.67 % 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,990 30,310 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

31,680 6,960 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน   
ของโรงเรียนในสังกัด ดานการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ    
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก
บุคลากรของโรงเรียน   

18,100 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก
บัญชีและการจัดทํารายงานการเงินดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์    

277,045 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ระบบ e-Market ระบบ e-bidding 
ตามกฏหมายพัสดุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

196,335 0 67,600 -11.24 % 60,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

94,625 47,124 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 129,875.21 96,757.04 125,000 -36 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 816,466.46 188,398.04 482,600 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 807,760 789,454 668,000 -43.11 % 380,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,650 39,860 42,000 -4.76 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,100 34,700 92,000 -34.78 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 619,457 603,970 587,000 -43.78 % 330,000

รวมค่าวัสดุ 1,522,967 1,477,984 1,399,000 820,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,350,267.23 2,101,876.77 2,250,000 -2.22 % 2,200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 213,493.33 203,265.33 230,000 -4.35 % 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 86,748.66 78,352.15 100,000 -20 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 82,176 82,176 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,732,685.22 2,465,670.25 2,680,000 2,600,000
รวมงบดําเนินงาน 8,190,200.5 7,057,064.29 8,634,600 4,933,810

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 0 0 180,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 32,400 42.28 % 46,100

คาจัดซื้อโตะทํางานนักบริหาร 0 0 33,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สําหรับงานประมวลผล(กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)   

21,780 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับ
งานประมวลผล (กองคลัง)

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับ
งานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

0 0 0 100 % 46,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล   0 92,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล
(กองคลัง)

0 0 46,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

0 0 46,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network
(กองคลัง)

0 0 17,800 -50 % 8,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)

0 0 17,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network 
(กองคลัง)

0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 11,600 -50 % 5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,780 92,000 416,600 129,800
รวมงบลงทุน 21,780 92,000 416,600 129,800
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รวมงานบริหารงานคลัง 21,859,777.5 21,369,226.29 23,798,610 20,248,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,664,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 249,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,961,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,961,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 59,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด ดานการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานแกบุคลากรของโรงเรียน

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 34,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 128,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 4,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 2,094,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 80,448,984.31 69,966,554.48 134,717,930 81,653,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 236,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 236,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 236,640

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 236,640
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 236,640
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 176,691,845.66 180,950,041.05 5,520,880 23.86 % 6,837,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

19,742,122.85 21,679,421.16 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 56,500 33,300 85,200 10.56 % 94,200

เงินวิทยฐานะ 24,750,756.09 24,537,739.83 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 1,870,219.8 1,850,662.8 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,807,260 5,543,170 1,022,180 -18.42 % 833,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 458,805 447,760 37,800 -49.37 % 19,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 228,377,509.4 235,042,094.84 6,733,260 7,852,320
รวมงบบุคลากร 228,377,509.4 235,042,094.84 6,733,260 7,852,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

20,170 12,000 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,160 28,620 30,000 0 % 30,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 462,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 25/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 104,900

รวมค่าตอบแทน 36,330 40,620 30,000 636,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,954 5,421 40,000 25 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5,913,135 5,520,120 0 0 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 3,057,810 2,862,050 0 0 % 0

คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน 2,838,332 2,652,820 0 0 % 0

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 25,328,385 23,662,700 0 0 % 0

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 13,380 36,770 0 100 % 20,000

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

240,000 240,000 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน 1,200,000 1,200,000 0 0 % 0
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คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 917,800 1,100,000 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  

1,344,000 1,248,000 0 0 % 0

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 600,000 600,000 0 0 % 0

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

216,000 216,000 0 0 % 0

คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" สู "ศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

100,000 1,200,000 0 0 % 0

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 0 300,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 27/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยว   
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น   

50,000 600,000 0 0 % 0

คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
201,600 201,600 0 0 % 0

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 2,758,500 2,961,000 0 0 % 0

คาสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม   200,000 250,000 250,000 -100 % 0

คาหนังสือเรียน 6,734,303 6,228,347 0 0 % 0

โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

239,980 0 0 100 % 80,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

999,010 798,420 0 0 % 0

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น 93,396 0 0 100 % 80,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

931,778 0 0 100 % 400,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา ผูยากจนหรือผูดอยโอกาส
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 759,000
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร   
การเรียนการสอน

57,600 0 0 100 % 40,000

โครงการปฏิบัติธรรม  
249,079 250,000 250,000 -100 % 0

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 25,590 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 100,000 100,000 0 100 % 70,000

โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

270,641 99,972 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
รวมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)

654,240 399,600 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 2,301,000 1,290,300 1,568,100 31.4 % 2,060,500

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  
2,875,000 2,600,000 2,375,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9
 กลุมสาระ   
การเรียนรูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

163,500 0 0 100 % 100,000

โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 
  3,808,600 3,194,075 486,200 -100 % 0
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โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   
22,560 0 0 0 % 0

โครงการลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 59,110 0 0 100 % 70,000

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย - 
จีน   
(MOU) ระหวางองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ   

810,000 0 0 0 % 0

โครงการวันครู 100,000 100,000 0 100 % 100,000

โครงการศูนย์การเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

161,790 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21

0 0 0 100 % 4,032,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมอาชีพสรางรายไดระหวาง
ปิดภาคเรียน   
ใหแกนักเรียนในสังกัด

200,000 200,000 100,000 0 % 100,000

โครงการสถานศึกษาพอเพียงทองถิ่น  
0 99,960 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,600 39,500 6,194,200 -86.6 % 830,000
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รวมค่าใช้สอย 65,858,673 60,256,655 11,263,500 9,411,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 249,579 197,256 250,000 -60 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,872 1,968 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 28,300 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,840 3,950 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,970 32,000 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 374,250 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 199,550 199,480 150,000 -46.67 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 505,811 837,204 482,000 242,000
รวมงบดําเนินงาน 66,400,814 61,134,479 11,775,500 10,290,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 46,000 0 100 % 46,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 46,000 0 66,800
รวมงบลงทุน 0 46,000 0 66,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 294,778,323.4 296,222,573.84 18,508,760 18,209,520
งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 182,132,700 3.13 % 187,838,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 22,185,300 8.09 % 23,979,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 100,800

เงินวิทยฐานะ 0 0 25,867,200 -2.53 % 25,212,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 1,617,300 11.67 % 1,806,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 4,561,100 5.68 % 4,820,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 333,200 -2.55 % 324,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 236,696,800 244,081,380
รวมงบบุคลากร 0 0 236,696,800 244,081,380

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,329,560 3,794,600 0 100 % 4,636,920

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 200,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ(โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม)  0 200,000 0 0 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก 0 0 0 100 % 200,000

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

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมตามรอย
พอสูความพอเพียง

100,000 100,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาขาราชการครู 0 100,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

200,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

150,000 150,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
โรงเรียนหนองหางพิทยา

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุมจังพลัง
ราษฎร์

0 150,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 100,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร์

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ

100,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์

0 50,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

0 50,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนัก
เรียน

100,000 180,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

100,000 100,000 0 0 % 0
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 100,000 100,000 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
โรงเรียนหนองหางพิทยา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงนา
เชือกวิทยาคม

300,000 250,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา 
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 0 41,233,500 1.6 % 41,892,600

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

0 0 8,208,600 45.76 % 11,964,600

เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น 
(คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

0 0 3,015,000 0 % 3,015,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 10,000 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,189,560 5,434,600 52,457,100 61,969,120
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 947,640 344,800 0 100 % 84,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 565,765 0 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 465,450 0 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 157,945 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,000 195,000 0 100 % 135,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 801,820 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 269,900 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 59,260 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 380,000

วัสดุกีฬา 1,208,870 0 0 100 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 868,880 0 0 100 % 50,000

วัสดุการศึกษา 864,450 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 0 0 0 % 0

วัสดุดนตรี 361,580 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,646,560 539,800 0 949,800
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,874,000 5,840,100 0 100 % 5,931,000

คาบริการโทรศัพท์ 41,000 46,000 0 100 % 81,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 766,240 886,200 0 100 % 922,840

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,681,240 6,772,300 0 6,934,840
รวมงบดําเนินงาน 18,517,360 12,746,700 52,457,100 69,853,760

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้นั่งโครงขาเหล็ก 444,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องคัดแยกขาวกลอง 6 ชอง 0 0 34,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องซีลสุญญากาศพรอมอุปกรณ์
ประกอบ 

0 0 13,100 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสีขาวพรอมติดตั้ง 0 0 45,000 -100 % 0

คาติดตั้ง pum submerge solar cell 
พรอมอุปกรณ์ 

0 0 62,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจง 297,000 0 0 100 % 300,000

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจง (โรงเรียน
ทรายมูลพิทยาคม)   0 109,560 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 90,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
(โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)

0 33,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

คาจัดซื้อครุภัณฑ์กรีฑา 6,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 11,580 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทอมเดินแถว (กลองเซ็กส์เทท ทอม) 
โรงเรียนบัวขาว

0 0 0 100 % 94,000

กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

0 0 0 100 % 76,000

กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

0 0 0 100 % 152,000

กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนบัวขาว 0 0 0 100 % 152,000

กลองหาง รํามะนาและขาตั้ง หนา 10 นิ้ว 0 0 0 100 % 17,000

กลองใหญเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

0 0 0 100 % 114,000

กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว โรงเรียน
ขมิ้นพิทยาสรรพ์

0 0 0 100 % 65,000

กีตาร์โปรงไฟฟ้า 0 0 0 100 % 9,000

กีตาร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 41,000

เครื่องขยายเสียงสําหรับกีตาร์พรอมลําโพง 0 0 0 100 % 27,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์

0 0 0 100 % 8,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเนิน
ยางประชาสามัคคี

0 0 0 100 % 16,000

เทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

0 0 0 100 % 136,000
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เทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

0 0 0 100 % 68,000

เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน 0 0 0 100 % 42,000

บีแฟลตคลาริเนต โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 0 100 % 26,000

บีแฟลตคลาริเนต โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

0 0 0 100 % 26,000

บีแฟลตทรัมเป็ต โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 0 100 % 28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

0 0 0 100 % 28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต โรงเรียนบัวขาว 0 0 0 100 % 252,000

เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต 0 0 0 100 % 13,000

พิณไฟฟ้า 3 สาย 15 เฟรต 0 0 0 100 % 8,500

ฟลูต 0 0 0 100 % 26,000

มาร์ชชิ่งบาริโทน 0 0 0 100 % 118,000

มาร์ชชิ่งเมโลโฟน 0 0 0 100 % 99,000

ไมคฑา 0 0 0 100 % 15,000

อัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 0 100 % 55,000

อัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

0 0 0 100 % 55,000

เอฟเฟ็กกีตาร์ 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 857,980 143,260 154,600 2,082,500
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คากอสรางที่จอดรถ โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

0 0 150,000 -100 % 0

คากอสรางหลังคาเหล็ก โรงเรียนหนองชุม
แสงวิทยาคม

0 0 150,000 -100 % 0

คาซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนลําปาว
วิทยาคม

0 0 150,000 -100 % 0

คาซอมปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบัว
ขาว

0 0 150,000 -100 % 0

คาทาสีอาคารหอประชุม โรงเรียนจุมจังพลัง
ราษฏร์

0 0 147,900 -100 % 0

คาปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา โรงเรียนนา
เชือกวิทยาคม

0 0 150,000 -100 % 0

คาปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงจอดรถ
จักรยานยนต์นักเรียน
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

0 0 149,000 -100 % 0

คาปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

0 0 150,000 -100 % 0

คาปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ 0 0 148,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

0 0 150,000 -100 % 0

คาปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนดงมูล
วิทยาคม

0 0 150,000 -100 % 0

คาพัฒนาและปรับปรุงศาลา โรงเรียนทราย
มูลพิทยาคม

0 0 150,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน 

99,000 0 0 0 % 0

คาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบ
อาคาร

496,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน/ อาคาร
ประกอบ 

296,000 149,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 891,000 149,500 1,794,900 0
รวมงบลงทุน 1,748,980 292,760 1,949,500 2,082,500

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 20,266,340 13,039,460 291,103,400 316,017,640
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 4,176,916 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,186,916 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 2,883,100 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 211,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 155,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 800,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 545,400 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 1,855,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 835,700 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,485,200 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 5,937,100 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 31,000 -100 % 0
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 863,724 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,831,824 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 18,503,940 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสับยอยกิ่งไมและใบไม 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 18,553,940 0
รวมแผนงานการศึกษา 315,044,663.4 309,262,033.84 328,166,100 334,227,160

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 665,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 33,600
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 51,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 750,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 750,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

121,450,200 220,829,000 220,992,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 121,450,200 220,829,000 220,992,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 2,805,500 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สายพันธ์ใหม
และโรคติดตออุบัติใหม 2563 องค์การ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์

0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 100,000 2,805,500 0
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รวมงบดําเนินงาน 121,450,200 220,929,000 223,797,500 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

0 1,900,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,900,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,900,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 121,450,200 222,829,000 223,797,500 750,240
งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 9,146,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 9,146,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 9,146,000 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 9,146,000 0 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,727,940

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 21,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 127,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,876,140
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,876,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศูนย์โฮมสุข)

0 0 0 100 % 1,500,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุน

0 0 0 100 % 170,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,048,460 0 0 100 % 5,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,048,460 0 0 6,720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 1,210,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,320,000
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รวมงบดําเนินงาน 2,048,460 0 0 8,058,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 34,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 34,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   
4,380,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 4,380,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 4,380,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 6,428,460 0 0 9,968,940
รวมแผนงานสาธารณสุข 127,878,660 231,975,000 223,797,500 10,719,180
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 255,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 33,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 33,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 322,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 322,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 34,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 34,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 712,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,900,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 9,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 589,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,546,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,546,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 108,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 116,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุน

170,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

294,770 324,560 1,000,000 -60 % 400,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุน
ใหมหัวใจเพื่อสังคม

0 0 0 100 % 250,000

โครงการอบรมเยาวชน  รูรักสามัคคีนํา
ความดี  พัฒนาทองถิ่น         300,000 174,540 550,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 764,770 499,100 1,550,000 850,000
รวมงบดําเนินงาน 764,770 499,100 1,550,000 966,800

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 764,770 499,100 1,550,000 3,513,560
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 764,770 499,100 1,550,000 4,226,080
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์

157,996.38 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์ จากแยกถนนสายหลัก หมู 9 
ตําบลโนนบุรี – บานทาเรือ ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 86,750 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์ สายบานคําเชียงวัน ตําบล 
โนนแหลมทอง – บานนามะเขือ ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 139,630 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์ สายบานถ้ําปลา หมู 11 
ตําบลสหัสขันธ์ – ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 179,100 -100 % 0
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เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ยางตลาด

514,113.45 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สมเด็จ 

648,551.76 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองกุงศรี 

79,251.58 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,399,913.17 0 405,480 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,399,913.17 0 405,480 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,399,913.17 0 405,480 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 162,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 164,250

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 164,250
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 244,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 0 100 % 11,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 0 100 % 18,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 29,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 29,900

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 454,150
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,399,913.17 0 405,480 454,150
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,726,553 5,127,600 5,019,200 -57.91 % 2,112,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 -82.56 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,118,646 1,194,984 1,033,300 -68.83 % 322,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 94,174 80,640 55,700 -99.89 % 60

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,109,773 6,573,624 6,278,600 2,452,740
รวมงบบุคลากร 6,109,773 6,573,624 6,278,600 2,452,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 34,760 99,400 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0 34,760 99,400 29,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 301,500 304,722.5 358,500 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์   391,320 400,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart Farmer)

300,000 223,070 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

266,250 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

199,610 199,630 177,000 12.99 % 200,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์   300,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการทําการเกษตรดวย
ระบบอินทรีย์

299,950 0 7,060 2,732.86 % 200,000

โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัด
กาฬสินธุ์

376,550 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมการเรียนรูสูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0 157,600 0 100 % 200,000

โครงการอบรมดานแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

277,140 275,275 300,000 -33.33 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,860 37,750 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,755,180 1,598,047.5 942,560 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,445 58,924 80,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,765 40,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 0 240,960 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,320 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,000 41,540 50,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,307,850 7,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 17,405 58,395 80,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 1,318,150 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,800 32,654 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 181,970 5,069,238 302,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,937,150 6,702,045.5 1,343,960 1,329,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 80,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  
19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

23,000 46,000 69,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา 0 0 5,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000 46,000 154,600 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก 

0 4,928,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,928,000 0 0
รวมงบลงทุน 42,000 4,974,000 154,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

700,000 991,180 700,000 -28.57 % 500,000

เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์   0 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 700,000 1,091,180 700,000 800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 700,000 1,091,180 700,000 800,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 9,788,923 19,340,849.5 8,477,160 4,581,740
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,788,923 19,340,849.5 8,477,160 4,581,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 400,000

โครงการองค์การบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,400,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 1,400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

0 0 0 100 % 450,000

โครงการปฏิบัติธรรม 0 0 0 100 % 200,000

โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 1,463,776 1,250,000 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกมลาไสย 0 0 0 100 % 500,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหวา 0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนบุรี 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพน 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลภูปอ 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลรองคํา 0 0 0 100 % 150,000

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน 0 0 0 100 % 150,000

เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 950,000 1,047,000 350,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคํามวง 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฆองชัย 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอน
จาน

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอยาง
ตลาด

0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุ
งศรี

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยเม็ก 0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 250,000 100,000 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมเงินอุดหนุน 2,663,776 2,397,000 480,000 2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,663,776 2,397,000 480,000 2,900,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,663,776 2,397,000 480,000 4,050,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 
กรมทรัพยากรธรณี
(พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)

0 0 0 100 % 176,250

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 176,250
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 176,250

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 226,250
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,663,776 2,397,000 480,000 5,676,250
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 11,617,993 12,458,474 12,538,340 -76.36 % 2,964,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

123,200 134,400 134,400 -50 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 224,683 234,900 248,400 -69.32 % 76,200

คาจางลูกจางประจํา 3,440,080 2,376,300 2,184,350 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 5,375,174 6,421,856 6,424,230 -90.09 % 636,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 441,862 432,030 549,540 -89.08 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 21,222,992 22,057,960 22,079,260 3,804,780
รวมงบบุคลากร 21,222,992 22,057,960 22,079,260 3,804,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 40,000 0 % 40,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 73,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,866,822 2,001,300 2,571,000 18.16 % 3,038,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  คาพาหนะและคา
เชาที่พัก

869,080 995,280 800,000 0 % 800,000

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากากมา
ทําเป็นปุ๋ย    

1,715,000 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล   0 210,740 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,399,004.61 1,485,635 1,500,000 -53.33 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 5,849,906.61 4,692,955 5,121,000 4,558,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 329,941 329,946 260,000 -23.08 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,960 69,975 220,000 13.64 % 250,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 3,834,080 3,990,762 5,442,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,349,676 1,000,000 1,055,000 -5.21 % 1,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,859,122.7 3,647,725 4,461,000 -88.79 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,995 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 36,634 23,840 40,000 -75 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 249,890 349,030 280,000 -28.57 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 9,671,298.7 9,421,278 11,778,000 2,160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 71,040 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 71,040 0
รวมงบดําเนินงาน 15,521,205.31 14,114,233 17,010,040 6,791,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 93,000 94,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3

0 12,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 8,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานขาราชการ 0 0 17,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอยาง 117,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 0 0 66,000 -100 % 0

คาจัดซื้อรถเจาะบอบาดาลพรอมอุปกรณ์ 0 0 10,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบเข็น 0 0 26,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเชื่อมไฟฟ้า 0 0 25,000 -100 % 0

คาจัดซื้อแมแรงตะเฆ 0 0 27,700 -100 % 0

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ แบบโซบาร์ 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อกลองระดับ 0 0 110,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของ
รถ (GPS)    175,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล

0 0 60,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction Laser 0 0 32,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

0 0 15,000 -50 % 7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 46,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 292,000 105,600 10,586,600 53,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

0 0 100,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางหองน้ําบริเวณโรงซอมเครื่องจักร
กล

0 0 499,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 599,000 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 69/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบลงทุน 292,000 105,600 11,185,600 53,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 37,036,197.31 36,277,793 50,274,900 10,650,080

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 4,553,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 163,200

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 2,249,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 9,327,690

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 532,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 16,894,110
รวมงบบุคลากร 0 0 0 16,894,110

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 439,200
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 529,200
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 3,838,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 1,800,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,683,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 79,920

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 79,920
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,292,120

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

0 0 0 100 % 150,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการงานปรับปรุงตอเติมหลังคาเหล็ก
ทางเดินเขาหอประชุมหลังใหม โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยาคม

0 0 0 100 % 149,000

โครงการซอมแซมหลังคาอาคารเอนก
ประสงค์ผนังตาขาย โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

0 0 0 100 % 150,000

โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

0 0 0 100 % 149,900

โครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนดงมูล
วิทยาคม

0 0 0 100 % 150,000

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรง
เรียนจุมจังพลังราษฎร์

0 0 0 100 % 144,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้า 
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ค. 
(อาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์) โรงเรียนเมือง
สมเด็จ

0 0 0 100 % 251,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารราชศิลป์ 
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนดอน
หัน โรงเรียนลําปาววิทยาคม

0 0 0 100 % 163,000

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงผนังกั้นหองเรียน อาคาร 
4 โรงเรียนบัวขาว

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์

0 0 0 100 % 150,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาหัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง - บานคํา
ป่าหวาน ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
4R-LMC บานไผทอง หมู 15 ตําบลหลุบ - 
บานดอนมวง หมู 9 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกใหญ หมู 1 
ตําบลบัวบาน - บานโนนสมบูรณ์ หมู 11 
ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บานนานอย 
หมู 5 ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12
ตําบลหวยโพธิ์ - บานดอนนาแก หมู 8 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาขวัญเมือง หมู 7 ตําบลนามน - เขต
เทศบาลสงเปลือย  ตําบลสงเปลือย  อําเภอ
นามน  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาดี หมู 9
ตําบลนาดี - บานดอนขี้เหล็ก หมู 12 ตําบล
อุมเมา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศิลา  หมู 4 ตําบลหนองกุงศรี –  บาน
หนองบัวแดง  หมู 2  ตําบลหนองใหญ  
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10,
บานโนนสําราญ หมู 14, บานบุงคลา หมู 6
 ตําบลบัวขาว - 
บานอางแกว หมู 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สามขา หมู 3 
ตําบลสามขา - บานบอนเขียว ตําบลนาขาม 
อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เสียว หมู 2 ตําบลหัวงัว - บานโนนตูม หมู 
4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกวาง หมู 7 
ตําบลหนองผือ - บานโนนสะอาด หมู 3 
ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุง  หมู 9  ตําบลหัวงัว - บานทางาม 
หมู 9 ตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงเหนือ หมู 4 ตําบลหนองกุง - ทาง
แยก  บานโคกกวาง หมู 7  ตําบลไผ  
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหวา หมู 9 ตําบลหนองกุงศรี - บาน
หนองไมตาย  หมู 4  ตําบลโคกเครือ  
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 76/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง หมู 2  ตําบลหนองหาง - บานวัง
มน หมู 3 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภาย
ในโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 485,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ
ฝั่งขวาจากบานโจด หมู 10 ตําบลเจาทา - 
ประตูเปิด - ปิด
ระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเสน
หนาองค์การบริหารสวนตําบลเหลาออยจาก
บานทุงเจริญ หมู 11  ตําบลเหลาออย - 
บานสองหอง  หมู 11 ตําบลรองคํา  อําเภอ
รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 77/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
คันคลอง 6R หมู 2
บานหนองแปน ตําบลหนองแปน อําเภอ
กมลาไสย - 
บานโนนทัน หมู 8 ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหวย
เตียมตนตาล 
บานโนนสําราญ หมู 5 ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง 
- บานชาด หมู 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
เครือ หมู 1 –
บานหนองโน หมู 13 - ถนนหนองริวหนัง 
ตําบลโคกเครือ
– บานหนองสามขา หมู 5 ตําบลหนองบัว 
อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 78/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
ป่าโคกเอน บานโคกกลาง หมู 14 - บาน
หนองแข  หมู 2 ตําบลดงมูล - เขตเทศบาล
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
2L-4R-LMC บานไผทอง หมู 15 ตําบล
หลุบ - บานเหล็ก หมูที่ 
10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
กุดโดน หมู 1 ตําบล
กุดโดน - บานกุดทาลือ ตําบลหวยเม็ก 
อําเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ขาวหลาม 
หมู 2,16 องค์การบริหารสวนตําบลกมลา
ไสย อําเภอ
กมลาไสย - บานดงสวาง หมู 5 ตําบลหวย
โพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 79/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกลาม หมู 16
ตําบลดงลิง - บานสวาง หมู 9 ตําบลหลัก
เมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกศรี หมู 3 - บาน
หนองมะงง หมู 4 ตําบลคําบง อําเภอหวย
ผึ้ง - บานขมิ้น ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกสําราญ หมู 2 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานขามเปี้ย ตําบล
ขามเปี้ย  อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ไคนุน หมู 11 ตําบลไคนุน - บานภูเงิน หมู 
11 ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บานกุด
ครอง หมู 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 80/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงบัง หมู 9 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงสวาง หมู 6 ตําบล
สงเปลือย - บานยอดแกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนขี้เหล็ก หมู 12 ตําบลอุมเมา - บาน
หลุมขาว หมู 7 ตําบลนาดี  อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนยานาง หมู 7 
จากวัดสวางโพธิ์ทอง ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
บานเชียงสา 
เทศบาลตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เดชอุดม หมู 1 ตําบลพิมูล - บานครอง
ทรัพย์ ตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 81/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทาแห หมู 1 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานใครนุน 
ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทุงสวาง หมู 16 
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - ชุมชนทาสินคา 
ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทุงสวาง หมู 16 
ลําสระคลอง (จากซอยน้ําทิพย์ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์) 
ถึงบานดอนยานาง หมู 1 ตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาโก 
หมู 7 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บาน
หนองกะตัน หมู 5 ตําบลหนองหาง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 82/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาขาม หมู 8  ตําบลโนนนาจาน -  บาน
หวาน ตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาใต ตําบลสงเปลือย
อําเภอนามน - บานหนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นามูล หมู 3 ตําบล
หนองใหญ - บานหนองกบ หมู 9 ตําบล
โคกเครือ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาสีนวล หมู 3 
ตําบลนาคู - บานหินลาด หมู 2 ตําบลบอ
แกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
บึงไฮ หมู 4,14
ตําบลหลักเมือง - บานบอ หมู 2 ตําบลธัญ
ญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 83/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ป่ายาง หมู 5
เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานหนองหวา ตําบลชื่นชม 
อําเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เมย หมู 5 ตําบล
ดงลิง - บานทาเพลิง หมู 1 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองกุงนอย 
หมู 9 ตําบลสําราญใต - บานนอยนาไร
เดียว หมู 2 ตําบล
คําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 1 
ตําบลหนองสรวง - บานโคกใหญ หมู 7 
ตําบลหนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 84/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 2  
ตําบลหนองสรวง - บานโคกใหญ หมู 7 
ตําบลหนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองหญาโยน
หมู 3 และบานหนองแสง หมู 2 ตําบลสง
เปลือย อําเภอ
เขาวง - บานนาโก หมู 1 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เหลาใหญ หมู 7 ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉิ
นารายณ์ – บานโนนศาลา หมู  3  ตําบลภู
แลนชาง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
อุมเมา หมู 1 ตําบลอุมเมา - บานหลุมขาว 
หมู 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 396,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 85/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทาน 
2L-RMC หมูที่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุมเมา
(ฝั่งสวนอาหารรานแหลมแทน) อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองบานวังยูง 
หมู 5 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา
องค์การ
บริหารสวนตําบลบัวขาว บานโนนสําราญ 
หมู 14
ตําบลบัวขาว - บานอางแกว หมู 14 ตําบล
จุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 86/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตําบล สายบาน
โนนภักดี หมู 9 บานโนนหัวชาง หมู 13 
ตําบลนาเชือก - บาน
นากุง หมู 6 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โคกกลาง หมู 12
ตําบลจุมจัง - บานสมสะอาด  หมู 2 ตําบล
สมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงบัง 
หมู 15 
(สายบานฮาง) ตําบลหัวนาคํา - บานดอนขี 
หมู 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขาง 
สถานีตํารวจภูธรรองคํา
หมู  13 ตําบลรองคํา – บานหนองคู ตําบล
เหลาออย อําเภอ
รองคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 87/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานกกกอก หมู 11 
ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส  
(กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ชาดพัฒนา หมู 14 ตําบลนาคู - บานหนอง
ขามป้อม หมู 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดอนขา หมู 6 ตําบล
โคกสะอาด - บานกุดฆองชัย (ดงสวาง) หมู 
8 ตําบล
ฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ไทยเจริญ หมู 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บานคําบอน หมู 5 
ตําบลยางอูม อําเภอ
ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนพิมาน ตําบลพิมูล  – บานครองทรัพย์ 
ตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 88/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนยาง หมู 11 
ตําบลเหลาไฮงาม - สะพานหวยแดง 
(บานโป่ง) - ตําบล
บุงเลิศ  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนยาง หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - หนองกานเหลือง – บานนา
ไคร หมู 7 ตําบล
กุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนหัวเขื่อน หมู 5 
ตําบลภูดิน - บานโนนอุดม หมู 8 ตําบลลํา
ปาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
สวนผึ้ง หมู 8 
ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
– หวยแดง - ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด

0 0 0 100 % 145,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 89/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองโน หมู 7 ตําบลหัวหิน – บานนาสี
นวล หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง  อําเภอหวย
เม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หวยมวง หมู 6  ตําบลคําใหญ - บานกุดทา
ลือ (เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง) ตําบล
หวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก - บานแจนแลน  
หมู 13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฎิรูป
บานคํากั้ง หมู 10 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน ตําบล
แจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 90/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0011 บานมหาไชย - บานบัว
สามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 6,169,400

กอสรางถนนลูกรัง  สายดงขวาง บานกอก 
หมู 11 ตําบล
ผาเสวย - บานดงบัง หมู 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโนนชาด หมู  
8  ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ -  บาน
ป่านกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองผือ
พัฒนา หมู 9 ตําบล
หนองผือ อําเภอเขาวง - บานหนองขาม
ป้อม หมู 2 ตําบล
สายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหวยแสงกลาง 
หมู 9 ตําบลภูปอ - บานโคกใหญ ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 91/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สาย ทช. 4040 บาน
ไทยเจริญ หมู 9
ตําบลดงสมบูรณ์  ถึง บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายขางโรงเรียนแกงนา
ขาม บาน
แกงนาขาม หมู 5 ตําบลนาจารย์ - บานโจด 
หมู 6 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายดานขี้หมา บานสาย
ป่าแดง หมู 4
ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานแกงพฤาชัย หมู 
7 ตําบลหมูมน
- บานคํากุง หมู 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 92/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคําสรางเที่ยง 
ตําบลคําสรางเที่ยง
อําเภอสามชัย - บานแก ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกเจริญ หมู 2
 ตําบลนามะเขือ
- บานถ้ําปลา หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานไทยเจริญ หมู 8
 ตําบลดงสมบูรณ์
- บานชัยศรีสุข หมู 6 ตําบลยางอูม อําเภอ
ทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาโก หมู 4 
ตําบลขมิ้น - บาน
หนองสอใต หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบลโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 93/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมู 4
 ตําบลฆองชัยพัฒนา
- บานกุดเชื่อม หมู 3 ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัวสามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 496,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะอาดไชยศรี 
หมู 3 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขต
เทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะอาดสมศรี 
หมู 2 ตําบลภูปอ -
บานหนองแวงใต หมู 3 ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 94/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบล
ภูปอ - เขตเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหัวคูดิน หมู 5 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บานดงสยาม หมู 14 
ตําบลนามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลาเหนือ หมู 
2 ตําบลขมิ้น -
บานหนองสอใต หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 95/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บาน
หนองแวงเหนือ 
หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บานโพนคํา
พุทธคีรี 
หมู 5 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายรองป่าขา บานนา
มะเขือ หมู 12
ตําบลนามะเขือ - บานถ้ําปลา ตําบลสหัส
ขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายสามแยกไดโนเสาร์ 
บานกุงเกา 
หมู 11 ตําบลกุงเกา อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ -
ถนนสายทาคันโท - กระนวน อําเภอกระ
นวน 
จังหวัดขอนแกน

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สายหนาสนามกอล์ฟนา
จารย์ 
บานสะอาดสมศรี หมู 2 ตําบลภูปอ - บาน
โคกลาม หมู 3
ตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 96/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน หมู 7 บาน
โนนศรีสวัสดิ์ ตําบลนาบอน - บานบัว
สามัคคี  
หมู 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังบานโคกกลาง หมู 4 
ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานโพนสวาง 
หมู 4
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบาน
สา 
หมู 17 ตําบลคลองขาม - บานแก ตําบลอิ
ตื้อ  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบาน
หนองบัว 
หมู 13 ตําบลคลองขาม - บานแก ตําบลอิ
ตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 97/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังสาย  บานโคกกลาง หมู 
4 ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ - บานป่า
นกขาบ  หมู 4  ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังสายบานดงคําพัฒนา หมู 
11 - ถนนลาดยาง
บานพรสวรรค์ หมู 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ -  บาน
ป่านกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังสายบานทาเรือ หมู 9 
ตําบล
ภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู 9 ตําบลโนน
บุรี 
อําเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 450,000

กอสรางถนนลูกรังสายบานสะอาดสมศรี 
หมู 2 ตําบลภูปอ - 
เทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังสายบานหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - 
บานอู หมู 4 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 98/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังสายโรงขาวปุ้น บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย  
- บานหลุบเปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลูกรังสายสามแยกคําภู บานคํา
ยิ่งหมี หมู 4  
ตําบลนามน อําเภอนามน  -  สามแยกทาง
หลวงชนบท 
กส.4028 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบน้ํายังถึง
หวยยูง บานแสนสุข หมู 14 ตําบลคุมเกา - 
บานโคกมะลิ 
หมู 2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําหวยแฮด
บานหนองแซงเหนือ หมู 9 ตําบลสําราญ - 
บานดงตาว 
หมู 7 ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 469,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 99/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสราถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน
สําราญ  หมู 9 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บาน
หนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอหวย
ผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 497,000

คากอสรางถนนลูกรัง สายบานกุดขอนแกน 
หมู 5 - บานสรางแกว
หมูที่ 2 ตําบลกุงเกา อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

0 0 0 100 % 499,000

คากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณ
โรงซอมเครื่องจักรกลใหม

0 0 0 100 % 381,000

คากอสรางเสาธงพรอมลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก

0 0 0 100 % 120,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย 5 ธันวา บาน
หนองแวงดง หมู 4 
ตําบลกุดโดน - บานป่ากุง หมู 5 ตําบลคํา
เหมือดแกว  
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 483,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคํามวง หมู 5 
ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง - บานขมิ้น ตําบลผา
เสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 429,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 100/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดงอุดม หมู 13
 ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง - บานขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 - บาน
คําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - 
บานโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 ตําบล
นามะเขือ - บานถ้ําปลา หมู 3 ตําบลสหัส
ขันธ์  
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ
- บานคําเชียงวัน หมู 12 ตําบลโนนแหลม
ทอง อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนาสมบูรณ์ หมู 
9 ตําบลสหัสขันธ์ - บานโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง  อําเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 101/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนเที่ยงศิริ
มงคล หมู 15 
เทศบาลตําบลนามน ตําบลนามน อําเภอนา
มน - บาน
นาจําปา ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 492,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานยางอูม หมู 2 
ตําบล
ยางอูม - บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
อําเภอ
ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 494,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองกุง 
ตําบลเขาพระนอน
- บานหวยเตย ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 485,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองไผ หมู 3
 ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บานกระบาก  ตําบล
เหลาดอกไม  อําเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม

0 0 0 100 % 490,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 102/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองหาง (วัด
ใหญ) ตําบล
หนองหาง - บานนาโก ตําบลนาโก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขานอย บาน
ไทยเจริญ
หมู 9 ตําบลดงสมบูรณ์ - บานยางอูม หมู 1
 ตําบล
ยางอูม อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 276,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดใหมไชยวงศ์
จันทร์ 
บานทาคันโท หมู 9 ตําบลทาคันโท - บาน
เกิ้ง 
หมู 5 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 492,000

ซอมแซมถนนลูกรังบานทาคันโท หมู 2 
ตําบล
ทาคันโท - บานสรางแกว หมู 2 ตําบลกุ
งเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 376,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 103/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรังบานทาคันโท หมู 9 
ตําบล
ทาคันโท - บานสรางแกว หมู 2 ตําบลกุ
งเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 440,000

ซอมแซมถนนลูกรังบานสุขสวัสดิ์ หมู 14 
ตําบลหลุบ - 
บานทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 140,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย  บานโพนสวาง หมู 
4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ – บาน
ดงคําพัฒนา ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย บานนามะเขือ หมู 
12 –
บานโคกเจริญ หมู 2 – บานคําน้ําแซบ หมู 
6 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ – บานโนน
สวรรค์ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 104/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําเมย หมู 5 
ตําบลนาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบลโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคกใหญ หมู 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

0 0 0 100 % 496,000

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานไคนุน หมู 11 
ตําบลไคนุน - บาน
หนองแสง ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 345,000

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานดงบัง หมู 5 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
- บานยางอูม หมู 1 ตําบลยางอูม อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานไทยเจริญ หมู 
9 ตําบล
ดงสมบูรณ์ ถึงถนนสายทาคันโท ถึง หนองกุ
งศรี 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 105/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ์การเกษตร
ทาคันโท 
บานนาตาล หมู 12 เทศบาลตําบลทาคันโท 
- บาน
เกิ้ง หมู 5 เทศบาลตําบลนาตาล อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 498,000

ซอมแซมถนนลูกรังหนองผักกรูด บานยางอู
ม 
หมู 1 ตําบลยางอูม - บานดงบัง หมู 5 
ตําบล
ดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 451,000

ซอมสรางถนนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0049 บานหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง - บาน
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 951,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.3009 บานบุง
คลา - บานหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 5,556,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 106/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0026 บาน
จาน - บานหวาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 2,342,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0031 บาน
แจนแลน - บานคําอีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 5,503,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0052 บาน
สรางหิน - บานยางคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 3,387,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0065 บาน
หนองยาง อําเภอคํามวง - บานโคกกอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 5,484,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 107/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0025 บาน
กุดหวา - บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 1,374,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0002 บาน
โนนศรีสวัสดิ์ - บานนาอวน อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 3,003,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0010 บาน
นาเรียง อําเภอรองคํา - บานนามล อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 4,287,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0019 บาน
เหลาแดง - บานโคกประสิทธิ์ อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 3,535,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 108/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0053 บาน
หวยเม็ก - บานหวยมะทอ อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 5,368,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Place In-Place 
Recycling สาย กส.ถ.1-0005 บานคําอุดม 
- บานทานาจาน อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 4,623,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0013 บาน
ไคนุน อําเภอหวยผึ้ง - บานหนองบัวใน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 5,397,000

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0032 บาน
ใหมชัยมงคล อําเภอคํามวง - บานโคกกอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 1,763,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 109/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0030 บาน
หนองผือ อําเภอเขาวง - บานจอมศรี 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 3,162,000

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling สาย กส
.ถ 1-0012 
บานหนองริวหนัง - บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 2,447,000

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 บาน
คุมใต - บานสวนโคก อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 4,754,000

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีตและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย กส.ถ.1-0022 บานทาแห - บานโคก
ประสิทธิ์ อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 1,015,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 110/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางกําแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น 
(Cantilever) บริเวณคอสะพาน
ขามลําหวยสมป่อย สาย กส.ถ.1-0013 
บานไคนุน อําเภอหวยผึ้ง – 
บานหนองบัวใน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายเลียบคลองชลประทาน4R-LMC 
บานดอนนาแก หมู 8 ตําบลหลุบ - บาน
ดอนมวง หมู 9 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สาย
ซอยสวนป่า 
บานโนนสําราญ หมู 9 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานหนองอีบุตร 
หมู 1 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 111/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบอขยะเชื่อมระหวาง บานภูเงิน หมู 11
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานไคนุน หมู 12 
ตําบลไคนุน
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานโคกประสิทธิ์  หมู 10  ตําบลจุมจัง 

อําเภอกุฉินารายณ์ - บานเหลาไฮงาม หมู 9
 
ตําบลเหลาไฮงาม  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานโนนทับชาง หมู 5 ตําบลนิคมหวย
ผึ้ง -
บานอุปรีย์ หมู 3 ตําบลไคนุน อําเภอหวย
ผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานหวยยางดง ตําบลโคกเครือ - 
บานหนองชุมแสง ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 112/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานหัวโนนเปลือย หมู 5 ตําบลเหลา
กลาง -
บานทาเยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลรอง
คํา
บานรองคํา หมู 9 ตําบลรองคํา - 
ถนนทางหลวงชนบท(รองคํา-นาเรียง) 
ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 492,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานกก
กอก หมู 11 ตําบลเหนือ - เทศบาลเมือง 
ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 481,416 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนน
สามัคคี หมู4 ตําบลโนนบุรี  - บานคําเชียง
ยืน ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 113/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 5 
ธันวามหาราช 
บานหัวสนาม หมู 1 ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก - บานคําไฮ 
หมู 11 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 457,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2004 แยกสามชัย - บานหนองแสง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

1,612,900 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.2033 บานกุดหวา - บานจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

1,420,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.3071 บานหาดทรายมูล - บานหนองแก 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.5112 บานจาน - บานหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสิน

1,439,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.5126 บานอู - บานบัวสามัคคี อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 114/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.ถ.1-0004 บานชัยศรี - บานทรายทอง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 434,000 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.ถ.1-0005 บานคําอุดม - 
บานทานาจาน อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 3,269,500 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.ถ.1-0015 บานขาวหลาม อําเภอกมลาไสย 
- บานโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.ถ.1-0029 
บานเหลาออย - บานนาเรียง อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย กส
.ถ.1-0031 
บานแจนแลน - บานคําอีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายกาน
กลวย บานโนนสําราญ หมู 5 ตําบลกุดสิ
มคุมใหม อําเภอเขาวง - บานชาด หมู 8 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 483,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 115/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายขาง
ลําหวยโปรงดู บานบัวขาว หมู 15 (เทศบาล
เมืองบัวขาว) - บานแจนแลน หมู 8 ตําบล
แจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
คลองสงน้ําชลประทาน4R LMC บานกก
กอก หมู 11 ตําบลเหนือ - บานหามแห หมู 
1 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคํางู
เหลือม
บานนาโก หมู 4 ตําบลนาโก - บานบัวขาว 
หมู 12
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุม
กาญจนา บานสายนาเวียง หมู 16 ตําบลคุม
เกา (ทต.กุดสิม) - บานดอนแกวใหม หมู 8 
ตําบลคุมเกา(อบต.คุมเกา) อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 116/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุม
นาคลองหลัง วัดป่าอินทรนิมิต หมู 14 
ตําบลคุมเกา (เทศบาลตําบลกุดสิม) ไปบาน
โคกมะลิ หมู 2 ตําบลสระพังทอง  (เทศบาล
ตําบลสระพังทอง)อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
ถนนขอนแกน-โพนทอง ตําบลรองคํา - 
บานหนองคู ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 บานหัวนา
คํา หมู 18 ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
ที่วาการอําเภอรองคํา ตําบลรองคํา - ทาง
หลวงชนบท ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ชุมชน หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บาน
ทางาม เทศบาลตําบลอุมเมา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 117/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดง
ทรัพย์รีสอร์ท 
บานสมสนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุมใหม - 
บานหนองยาโยน 
หมู 3 ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตน
คูณ บานกุดหวา 
หมู 1 ตําบลกุดหวา - บานบุงคลา หมู 5 
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน
พัฒนาใหม บานหนองคอนชัย หมู 10 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บานปอแดง หมู 
1 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

432,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง
หลวงชนบทสาย 2045 บานปอแดง หมู 1 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด - สะพานลําน้ํา
พาน บานโคกกลาง ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 118/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนา
หนองเป็ดกา หมู 8,9 เทศบาล
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุดหวา
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบอ
ขยะเทศบาล
ตําบลนาตาล บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล - 
ขางโรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬห์ หมู 1 ตําบลนาตาล - 
เทศบาลตําบลทาคันโท 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 465,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบัว
ขาว-เขาวง (ซอยขางบานเรือนไทย) 
หมู 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บานนาโก 
หมู 4 (องค์การบริหารสวนตําบล
นาโก) อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 119/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บานกระเดา หมู 6 ตําบลเหลากลาง - วัด
ป่าวิสุทธิธรรมาราม  บานโนนเขวา ตําบล
ฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บานกระเดา
หมู 6 ตําบลเหลากลาง - วัดป่าวิสุทธิธรรมา
ราม
ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
กุดโดน หมู 1 ตําบลกุดโดน - บานกุดทาลือ 
ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
กุดหวา ตําบลกุดหวา - บานหนองหาง 
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
กุดหวา ตําบลกุดหวา -
บานหนองหาง ตําบลหนองหาง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 120/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
แก หมู 12 ตําบลธัญญา(เขตเทศบาล) - 
บานโปโล หมู 10,13 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ขาวหลาม หมู  2, 16  องค์การบริหารสวน
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย-   บานดง
สวาง หมู   5  ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 492,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บาน
เดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําเชียงยืน ตําบลนิคม - ถนนลาดยางสาย 
227 บานป่ากลวย ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําเชียงยืน หมู 3 
ตําบลนิคม - บานโนนศึกษา หมู 11 ตําบล
โนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 464,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 121/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําไผ หมู 14 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานหนองบัว ตําบลขาม
เปี้ย อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําไผ หมู 6 ผานบานโคกกลาง หมู 4 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานนามะเขือ 
หมู 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําเม็ก หมู 7 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ -  บานนาบอน  หมู 1  ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําใหญ
(สายแยกทางหลวงหมายเลข 2268) ตําบล
คําใหญ
- องค์การบริหารสวนตําบลพิมูล ตําบลพิมูล 

อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 122/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
คําไฮ
ตําบลหนองกุงศรี - บานหนองบัวแดง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคก ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บาน
หนองแหว ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกกลาง หมู 3 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บานปอแดง หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกกลาง
หมู 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานสมสะอาด หมู 2 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกกวาง หมู 10 ตําบลมหาไชย - บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 123/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกประสิทธิ์ หมู 12 ตําบลโคกสะอาด - 
บานเหลาแดง ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกศรี หมู 5 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกศรี หมู 5 ตําบลอุมเมา - เขตตําบลดอน
สมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกศรี
หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี - บานทางาม 
เทศบาลตําบลอุมเมา  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกสาย หมู 6 ตําบลหนองตอกแป้น - บาน
ดงนอย หมู 5 ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 124/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกสําราญ หมู 2 ตําบลสามัคคี อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานขามเปี้ย 
เทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกใหญ 
หมู 10 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
 - บานผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

0 456,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โคกใหญ หมู 10 ตําบลหัวนาคํา - บานดอน
ขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
งิ้วงาม หมู 3 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บานดาน
เหนือ หมู 2 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
แจนแลน หมู 3,8 ตําบลแจนแลน - บาน
หนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 125/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
แจนแลน หมู 6 ตําบลแจนแลน - บานคอ 
หมู 2 ตําบลกุดคาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ชางอียอ หมู 5 ตําบลหลุบ - ชุมชนสง
เปลือย ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ชาด 
หมู 11 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย - 

บานนาบึง หมู 8 ตําบลหนองแปน อําเภอ
กมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ชาดใต หมู 4 
ตําบลนาคู - จากสามแยกวัดป่าอัมพะวัน - 
(ถนนหนาที่วาการ
อําเภอนาคูเชื่อมบานหินลาด) หมู 2 ตําบล
บอแกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 459,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 126/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานนานอย หมู 5 ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงนอย หมู 13 ตําบลหวยโพธิ์ - บานเหลา
คอ หมู 4 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงนอย หมู 4 ตําบลหนองอิเฒา - บานโคก
สาย หมู 6 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงนอย หมู 5 ตําบลหนองอิเฒา -        
บานคําไฮ หมู11 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงบัง หมู 15 ตําบลหัวนาคํา - บานดอนขี 
หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

492,000 470,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 127/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงบัง หมู 15 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงบัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - รอยตอบานศรีสุข 
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงพยอม
หมู 8 ตําบลหวยโพธิ์ - บานดอนนาแก หมู 
9 
ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงมัน หมู 4 ตําบลสมสะอาด - บานจุมจัง 
หมู 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงเมือง หมู 1 ตําบลเหลาออย - ฝายสันมน
พระราชดําริ หนองเลิงเปลือย เขตตําบล
รองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 128/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงสวาง  หมู  6  ตําบลสงเปลือย  อําเภอ
นามน  -  บานยอดแกง  ตําบลยอดแกง  
อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงสวาง หมู 6,17 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง - บานน้ําจั้น หมู 7 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงอัคคะ ตําบลคลองขาม - บานโพนสิม 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดงอุดม
หมู 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา) ตําบลดง
พยุง 
อําเภอดอนจาน - บานกลางหมื่น ตําบล
กลางหมื่น
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขา หมู 6 ตําบลโคกสะอาด - บานกุด
ฆองชัย(ดงสวาง) หมู 8 ตําบลฆองชัยพัฒนา 
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 129/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขา
หมู 6 ตําบลโคกสะอาด - บานกุดฆอง
ชัย(ดงสวาง)
หมู 8 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี  ตําบลอิตื้อ - บานสรางหิน ตําบลหัว
นาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี ตําบลอิตื้อ - บานหนองหัวชาง 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 481,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี
หมู 5 ตําบลอิตื้อ  - บานหนองหัวชาง หมู 6
 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนขี้เหล็ก หมู 12 ตําบลอุมเมา - บาน
หลุมขาว หมู 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 130/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนมวง หมู 9 ตําบลหวยโพธิ์ - บานดอน
นาแก หมู 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

423,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนลําดวน หมู 9 ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด - บานหนองปะโอ ตําบลกุดโดน 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนสวรรค์ หมู 4 ตําบลโคกสมบูรณ์ - บาน
ธนบุรี หมู 5 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนอุมรัว หมู 8
, บานดอนสวรรค์ หมู 7 ตําบลบัวขาว - 
บานอางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนอุมรัว
หมู 8(คํามะกูด) ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉิ
นารายณ์ -
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 131/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ตาดดงเค็ง หมู 2 ตําบลนิคม - บานโนน
ศึกษา หมู 11 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ทาสะอาด ตําบลคําสรางเที่ยง - บานกุดแห 
ตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ทาสําราญ หมู 12 ตําบลกลางหมื่น อําเภอ
เมือง - บานแห ตําบลยอดแกง อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ทาแห 
หมู 1 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานใครนุน ตําบลมะคา 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ไทรทอง
หมู 11 ตําบลนามะเขือ - ถนน 227 อําเภอ
สมเด็จ -
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 132/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นอยนาไรเดียว ตําบลคําสรางเที่ยง - บาน
หนองกุงนอย ตําบลสําราญใต อําเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นอยศรีสุข ตําบลเสาเลา - บานหนองกุ
งเผือก ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาโก หมู 4 ตําบลนาโก - บานแจนแลน 
หมู 13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาโก หมู 7 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บานหนองกะตัน หมู 
5 ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาโก
หมู 4 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บานแจนแลน หมู 3 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 133/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาคอ หมู 5 ตําบลกุดโดน - บานหนองรัง 
หมู 8 ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาดี หมู 9 ตําบลนาดี - บานดอนขี้เหล็ก 
หมู 12 ตําบลอุมเมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาทัน หมู 1 ตําบลนาทัน - บานเกาดื่อ หมู 
6 ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นามล
หมู 2 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย - 

บานดานแต หมู 12 ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นามะเขือ ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
- บานคําปลาฝา ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 134/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นามะเขือ หมู 12 - บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนน
ชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นามะเขือ
หมู 1 ตําบลนามะเขือ - บานคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาเรียง หมู 12 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลขามเปี้ย อําเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาสมบูรณ์ หมู 12 ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
ตลาดแตงโมโคกดอนหัน เทศบาลตําบล
โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาสีนวล หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง - บาน
หนองโน หมู 3 ตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 135/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาสีนวล
หมู 3 ตําบลนาคู - บานหินลาด หมู 2 
ตําบลปอแกว
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
นาอุดม
หมู 2 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานเหลาสีแกว 
หมู 13
ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนชัย หมู 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานไครนุน ตําบล
มะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนแดง หมู 2 ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพนังกั้นน้ําชี 
กิโลเมตรที่ 6 บานทาตูม หมู 9 ตําบลทาตูม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 136/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนป่างิ้ว หมู 4 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ถนน
หมายเลข 227 บานสิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 404,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบลพิมูล - บานครอง
ทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนพิมาน
ตําบลพิมูล - บานครองทรัพย์ ตําบลทราย
ทอง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนโพธิ์ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน - บาน
โนนคอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนยาง หมู 11 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานหวย
แดง(บานโป่ง) - ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด 

492,692 482,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 137/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนยาง
หมู 11 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธ์ - สะพานหวยแดง 
(บานโป่ง) 
ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศาลา
หมู 3 ตําบลภูแลนชาง - บานเหลาใหญ 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสมควร หมู 12 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานนาหัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 460,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10 , บานบัวขาว ตําบลบัว
ขาว - บานหนองหาง หมู 7 ตําบลหนอง
หาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 138/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10,บานดอนสวรรค์ หมู 
7,อบต.บัวขาว - บานกุดหวา หมู 1 ตําบล
กุดหวา (ทต.กุดหวา)  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10,บานโนนสําราญ หมู 
14,บานบุงคลา หมู 6 อบต.บัวขาว - บาน
อางแกว หมู 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสามัคคี ตําบลโนนบุรี - บานตาดดงเค็ง 
ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสูง หมู 5 ตําบลโนนสูง สํานักสงฆ์หนอง
จิก - บานดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสูง
หมู 7 ตําบลโนนสูง - บานดอนลําดวน  
บานหนองแวงปอแกว ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 139/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสูงเหนือ หมู 7 ตําบลโนนสูง(สายเขา
ศูนย์เพาะชํากลาไม) - บานแกเหนือ หมู 4 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
บอ หมู 13 ตําบลธัญญา - บานลาด หมู 7 , 
13  ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

492,000 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
บอ หมู 9 ตําบลธัญญา(เขตเทศบาล) - บาน
หนองตุ หมู 14 ตําบลธัญญา(เขต อบต.) 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
บัวขาว หมู 12 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บาน
บัวขาว หมู 12 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 140/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ป่ายาง
หมู 5 เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอ
หวยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานหนองหวา ตําบลชื่น
ชม
อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ฝายแตก หมู 3 ตําบลลําพาน - 
บานทาไคร หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ฝายแตก
หมู 3 ตําบลลําพาน - บานทาไคร หมู 7 
ตําบลบึงวิชัย
 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
พิทักษ์ หมู 4 ตําบลหวยเม็ก เชื่อม บานกุด
ทาลือ หมู 6 เขตเทศบาลตําบลทาลาดดง
ยาง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
มวงคํา
หมู 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนทางหลวง 227 อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
มวงนาดี หมู 5 ตําบลโนนนาจาน - บานนา
สีนวล ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เมย หมู 5 ตําบลดงลิง - 
บานทาเพลิง หมู 1 ตําบลเจาทา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ยางคํา หมู 7 ตําบลอิตื้อ - บานโพนสิม หมู 
7 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ลาด หมู 13 ตําบลหลักเมือง - บาน    
โนนมะคํา หมู 4 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 142/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ศรีเมือง ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท 
ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์  

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ศรีสมบูรณ์ หมู 4 - บานคําแคน หมู 5 
ตําบลนิคม - บานวังมะพลับ หมู 7 ตําบล
โนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 465,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สรางหิน หมู 5 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานผํา ตําบลดอน
เงิน อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สวนผึ้ง หมู 8 ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - หวยแดง - 
ตําบลบุงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย - บานขมิ้น ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สิงห์สะอาด หมู 6 ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โนนปลาขาว หมู 8 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 462,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 143/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สุขสวัสดิ์ หมู 14 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บานนาดี หมู 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บาน
มวงเหนือ ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกาว หมู 5 ตําบลนาเชือก - บาน
หนองกุง หมู 2 ตําบลเขาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุง หมู 9 ตําบลเขาพระนอน - บาน
ศรีสําราญ หมู 9 ตําบลเวอ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 144/303
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุง
หมู 9 ตําบลหัวงัว - บานทางาม หมู 9 
ตําบลอุมเมา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงกลาง ตําบลสําราญ - บานหนอง
ชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงเผือก หมู 4 ตําบลลําหนองแสน - 
บานหนองบัว หมู 8 ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนอง
กุงศรี - บานยางเนียม ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 457,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแกนทราย ตําบลหนองชาง - บาน
หนองแซง ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 145/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแข
ตําบลจุมจัง - บานกลาง - บานโนนยาง 
ตําบลเหลาไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 351,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัว หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆองชัย - บานนาเชือก ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัว หมู 4 
ตําบลโพนทอง - บานกุดลาย ตําบลหนองกุ
ง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัว
หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัย - 
บานโนนตูม หมู 4 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัวแดง 
หมู 2 ตําบลหนองใหญ-บานสระแกว ตําบล
หนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 146/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ - 
บานสระแกว หมู 7 ทต.คํากาว ตําบลหนอง
กุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองบัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ - บาน
โนนสมบูรณ์ หมู 5 ตําบลลําหวยหลัว 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองผือ หมู 1 ตําบลหนองผือ - บานซง 
หมู 4 ตําบลกุดปลาคาว อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองริวหนัง 
หมู 5 ตําบลลําหนองแสน - บานคํานอย
ดอนหมวย หมู 12 
ตําบลเสาเลา อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 459,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแวง 
หมู   16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บานโป่งเชือก หมู   3 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 147/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแวงบอแกว หมู 8 ตําบลอิตื้อ - บาน
โนนสูง หมู 7 ตําบโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

492,854 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแวงมวง ตําบลกุดโดน - บานเนินลาด 
ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองสระพัง หมู 3 ตําบลหนองหาง - บาน
กุดหวา หมู 1 ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองสอใต ตําบลลําปาว - บานนาโก 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองสาหราย หมู 8 ตําบลเหนือ - ชุมชน
ดงปอ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองสิมใหม ตําบลสําราญ - บานโพนทอง 
ตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,550 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 148/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองแสงจันทร์ หมู 6 ตําบลบึงวิชัย - ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 227 (เสนโคกกลาง) 
เขตติดตอ ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหัวชาง หมู 6 ตําบลหัวนาคํา - บาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหัวแฮด 
หมู 7 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบาน
หนองโน หมู 6 ตําบลชมสะอาด อําเภอเมย
วดี จังหวัดรอยเอ็ด 

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง หมู 4 ตําบลโนนนาจาน อําเภอ
นาคู - บานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง
ตําบลหนองหาง - บานบัวขาว ตําบลบัวขาว
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 149/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหูลิง หมู 3 (ทม.บัวขาว) - บานดงมัน 
หมู 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

495,000 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หลุบ 
หมู 7 ตําบลหลุบ - บานกกกอก หมู 11 
ตําบลเหนือ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หวยมวง หมู 6 ตําบลคําใหญ - บานกุดทา
ลือ เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

493,500 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หวยมวง
หมู 6 ตําบลคําใหญ - บานกุดทาลือ 
เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 150/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หวยสีทน
หมู 6 ตําบลโพนทอง - บานหนองโพน หมู 
1 
ตําบลไผ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก - บานแจนแลน 
หมู 13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หวาย
หมู 5 ตําบลนาโก - บานแจนแลน หมู 3 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หัวขวา หมู 8 ตําบลหลักเมือง - บานฟาก
ปาว หมู 14 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หัวนาคํานอย หมู 13 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานนาสีนวล 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

494,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 151/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หัวโนนเปลือย ตําบลเหลากลาง - บานทา
เยี่ยม ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หัวหนอง ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย - 
โนนสาวเอ บานนาบึง หมู 8 ตําบลหนองแป
น อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หาดทรายมูล - บานพิมูล ตําบลพิมูล 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลน้ํา
ออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หาดทรายมูล 
หมู 6 ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก - หนอง
ผํา บานนามูล หมู 3 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 463,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
หาดทรายมูล หมู 6 ตําบลพิมูล เชื่อม บาน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 152/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เหล็ก หมู 10 ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส 
(กาฬสินธุ์-สมเด็จ) เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เหลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงาม - 
สะพานหวยจุมจัง - บานโคกประสิทธิ์ หมู 
10 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
โหมน หมู 2 ตําบลหวยโพธิ์ - บานสะอาด
สมศรี หมู 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
ใหมคํา
หมู 14 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
- 
บานฟากปาว หมู 14 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บานอรามมงคล หมู 9 ตําบลยางตลาด - 
บานดอนกลอย หมู 6 ตําบลหนองอิเฒา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 153/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
เอราวัณ หมู 11 ตําบลหนองใหญ อําเภอ
หนองกุงศรี - บานทรายทอง หมู 5 ตําบล
ทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพร
สมบูรณ์ หมู 9 เทศบาลตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การบริหารสวน
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายพันธ์
ราษฎร์บํารุง ถนนซอย 2 บานบัวขาว หมู 9 
(ทม.บัวขาว) - บานโนนสําราญ หมู 14 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองชลประทาน 8R 
ฝั่งซายเริ่มจากถนน ทช.กส. 4023 จากบาน
แก หมู 12 (เทศบาลตําบลธัญญา) 
ถึงแยกคลอง 8R3L บานสมโฮง หมู 11 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 154/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

0 481,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัด
ป่าอนุสรณ์ ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานหนองหวา หมู 
5 อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลา
แดง บานบัวขาว หมู 15 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - บานแจนแลน หมู 
8 (องค์การบริหารสวนตําบล
แจนแลน) อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
สะพาน
ขามลําหวยยูง บานโพนนาดี หมู 10 
ตําบลหนองผือ - บานซง หมู 4 ตําบลกุด
ปลาคาว
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
สะพานหนองฮาง บานโนนสําราญ หมู 1 
ตําบลเหนือ - บานดงนอย หมู 13 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

486,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 155/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสาม
แยกศาลาแดง บานหนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว - บานแจนแลน หมู 8 ตําบล
แจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หนองโสน บานสมสนุก หมู 8 (สายดง
ทรัพย์รีสอร์ท) ตําบลกุดสิมคุมใหม - บาน
หนองยาโยน หมู 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หนองโสน
บานสมสนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุมใหม -
บานดอนไมคุม หมู 1 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู 6
 หมู 7
หมู 9 ตําบลหัวงัว - บานหนองอิเฒา 
ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 156/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู 7
 คุมหัวภู
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ถนนทางหลวงรอบภู
กุมขาว
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียน บานหวยแดง หมู 10 ตําบลกุด
หวา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร

0 460,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียนสองหอง บานสองหอง ตําบลรอง
คํา - ทางหลวงชนบท บานดานใต ตําบล
เหลาออย อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหวย
ขี้นาค บานนาเรียง หมู 10 ตําบลสามัคคี - 
บานกระยอม ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 157/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอุดม
ศิริ 4
บานบัวขาว หมู 12(เทศบาลเมืองบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บานนาโก หมู 4
(องค์การบริหารสวนตําบลนาโก) ตําบลนา
โก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
ประสิทธิ์ หมู 12 
ตําบลโคกสะอาด - บานเหลาแดง หมู 7  
ตําบลฆองชัยพัฒนา  อําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
ศรี หมู 3 – บานหนองมะงง หมู 4 
ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง – บานขมิ้น 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแจ
นแลน หมู 1,3 ตําบลแจนแลน - บานหวาย 
หมู 5 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 158/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
สวรรค์ 
หมู 10 (ทางเขาโรงแรมวันศิริรีสอร์ท) 
องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว ถึง ตําบล
หนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
สําราญ หมู 9 ตําบลนิคมหวยผึ้ง – บาน
หนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเสียว 
หมู 6 ตําบลหัวงัว -
บานหนองอิเฒา ตําบลหนองอิเฒา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
กาว หมู 5 ตําบลนาเชือก – บานหนองกุง 
หมู 2 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสิน

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 159/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยาย
ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชล
ประทาน 
2L-RMC หมู 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุมเมา(ฝั่งตรงขามรานอาหาร
แหลมแทน) อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 378,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.2047 บานโพนสวาง 
อําเภอสหัสขันธ์ - สวนป่ายอย อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 487,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3047 บานสมสะอาด - 
บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 488,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3067 บานหวยเม็ก - บานหวยมะทอ 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3073 บานสี่แยกสมเด็จ - บานคํากุง 
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

2,010,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 160/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส
.3141 บานหนองตอกแป้น
อําเภอยางตลาด - บานหนองเม็ก อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
. 1-0041 บานสองหอง 
- บานดานใต อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 466,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0001 บานแกงนาขาม อําเภอเมือง - 
บานโพนสวาง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 1,129,400 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0006 บานหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บานโนน
ขี้ควง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0007 บานนากุดสิม อําเภอนาคู - บาน
โนนสะอาด อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0009 บานดอนหัน
อําเภอกมลาไสย - บานแกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 465,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 161/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0010 บานนาเรียง อําเภอรองคํา - บาน
นามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 464,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0016 บานโคกศรี - บานนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 3,300,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0019 บานเหลาแดง -
บานโคกประสิทธิ์ อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 485,000 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0025 
บานกุดหวา - บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 1,375,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0027  บานดอนยานาง
อําเภอยางตลาด -บานดงเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 1,249,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0028 บานหนองกุงนอย -
บานคําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 162/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0030 บานหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บานจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0032 บานใหมชัยมงคล
อําเภอคํามวง - บานโคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 1,740,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0033 บานสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - 
บานยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0034 บานนาคํานอย - รอบพื้นที่ทํากิน 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0036 บานขมิ้น - บานดอนสวรรค์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0038 บานหนองแสง - บานนากุง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 466,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 163/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0039 บานหนองกุงศรี อําเภอหนองกุ
งศรี - บานกุดทาลือ อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0042 บานนาเชือก
อําเภอกมลาไสย - บานวังเดือนหา อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0043 บานมวง 
อําเภอดอนจาน - บานแกงนาขาม อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 474,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0047 บานหนองกุงศรี -
บานโคกเจริญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0047 บานหนองริวหนัง -
บานหนองไผ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 470,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0049 บานหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง - 
บานสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 164/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0051 บานโนนนคร อําเภอเมือง - บาน
โคกเจริญ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 510,000 1,855,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0053 บานหวยเม็ก -
บานหวยมะทอ อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0057 บานคําบง - บานสงเปลือย อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 488,000 496,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0058 บานหนองบัว - 
บานหัวสนาม อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 488,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0060 บานคําอีหงษ์ -
บานคําโพนทอง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 489,000 2,900,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0061 เทศบาลรองคํา -
บานโนนสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 165/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0062 บานนากุดสิม - บานจอมศรี 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 1,075,000 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส.ถ
.1-0063 บานโนนศิลา -
บานหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 486,000 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพด. 
บานกุดจิก หมู 1 ตําบลกุดจิก อําเภอทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบานนาทัน 
ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาง
เทศบาลตําบลกุดสิม บานแสนสุข หมู 14 
ตําบลคุมเกา(ทต.กุดสิม) - บานโคกมะลิ หมู 
2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคํางู
เหลือม บานนาโก หมู 4 ตําบลนาโก - บาน
บัวขาว หมู 12 ตําบลบัวขาว อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม
กาญจนา หมู 16 บานสายนาเวียง ตําบลคุม
เกา - บานโพนนาดี หมู 4 ตําบลหนองผือ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000 464,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 166/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
อุมฟ้า บานหนองยาโยน หมู 3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บานหวย
มวง หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโครง
กระดูก บานโพนสวาง หมู 6 ตําบลกุดสิ
มคุมใหม อําเภอเขาวง - บานภูแลนชาง หมู 
1 ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่
วาการอําเภอรองคํา บานศรีเมือง
หมู 13 ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท 
บานโนนสามัคคี หมู 1 ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
ระหวาง บานโพธิ์แสง หมู 7 ตําบลภูแลน
ชาง อําเภอนาคู - บานไคนุน ตําบลไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ขางสวนป่า
บานโนนสําราญ หมู 9 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานหนองอีบุตร หมู 1 ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 283,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 167/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
โนนขา บานสายนาคํา หมู 9 ตําบลนาคู 
(ทต.นาคู) - บานบอแกว หมู 1 ตําบลบอ
แกว (อบต.บอแกว) อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
เลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บานไผ
ทอง หมู 15 ตําบลหลุบ - บานดอนมวง หมู 
9 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 246,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทากก
กอก หนาวิทยาลัย
ไทเทคนิคอีสาน บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล - บานทาคันโท 
หมู 9 ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 465,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เทศบาล 2 บานบัวขาว หมู 13 
ตําบลบัวขาว (เทศบาลเมืองบัวขาว) - บาน
หนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 168/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตับ
เตา หมู 1 เทศบาลตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บานดอนอุมรัว หมู 8 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแส
บง หมู 6 บานหวยแดง ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ - ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
กกตาล หมู 4 (อบต.บัวขาว) - บานหนองหู
ลิง หมู 3 (ทม.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 489,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานกลางหมื่น หมู 1 ตําบลกลางหมื่น 
อําเภอเมือง - บานนาใหญ หมู 4 ตําบลมวง
นา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

471,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
กุดฝั่งแดง หมู 6 ตําบลเหลาใหญ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน หมู 5 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 169/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เกานอย หมู 3 ตําบลเจาทา อําเภอกมลา
ไสย - บานเมย หมู 5 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ขาวหลาม หมู 2, 16 องค์การบริหารสวน
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บานดง
สวาง หมู 5 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ขุมขี้ยาง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานคําพอก ตําบลโนน
ยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ครองทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง - บาน
เดชอุดม ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ครองทรัพย์
หมู 4 ตําบลทรายทอง - บานเดชอุดม 
ตําบลพิมูล
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 170/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
คําพิมูล หมู 3 ตําบลทุงคลอง
(เขต อบต.ทุงคลอง) - บานสันเมือง หมู 8 
ตําบลทุงคลอง (เขต ทต.คํามวง)
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 462,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
คํามวง(เทศบาลตําบลคํามวง) ตําบลทุง
คลอง - บานเกาเดื่อ(อบต.ทุงคลอง) ตําบล
ทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
คําไฮ ตําบลหนองกุงศรี - บานหนองบัวแดง 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกเครือ หมู 1 ตําบลโคกเครือ ถึง บาน
หนองหอไตร หมู 2 ตําบลลําหนองแสน 
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกเจริญ 
หมู 2 ตําบลนามะเขือ - บานถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 171/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกลาม ตําบลไผ - บานขมิ้น ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกศรี หมู 4 เทศบาลตําบลโคกศรี เชื่อม
ตอถนนสายบานทางาม ตําบลอุมเมา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โคกศรี
หมู 5 เขตเทศบาลตําบลโคกศรี - 
เขตตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ชัยศรี หมู 3 – บานคําครึ่ง ตําบลคําใหญ 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ – เทศบาล
ตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม 

0 465,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ชาดพัฒนา หมู 14 ตําบลนาคู - บานหนอง
ขามป้อม หมู 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 172/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ชาดพัฒนา
หมู 14 ตําบลนาคู - บานหนองขามป้อม 
หมู 2
ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เชียงสา หมู 9 ตําบลบัวบาน - บานโคกคํา 
หมู 18 อําเภอยางตลาด - บานดอนอุดม 
หมู 17 ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด – 
บานดงเมือง หมู 10 ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ไชยวาร หมู 11 ตําบลหนองบัว - บานคํา
ขาม หมู 13 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ไชยวาร หมู 9 ตําบลหนองบัว - บานนาบง 
ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 173/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงบัง หมู 9 ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานศรี
สุข ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงบังเกา หมู 11 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง - บานหัวขวา หมู 8,12 ตําบลหลัก
เมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงเมือง หมู 1 ตําบลเหลาออย -
บานรองคํา หมู 9 ตําบลรองคํา อําเภอรอง
คํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดงสวาง หมู 6,17 ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง - บานน้ําจั้น ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12 ตําบลหวยโพธิ์ - บาน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

492,000 465,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 174/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนสวรรค์ หมู 7 บานดอนอุมรัว
หมู 8 ตําบลบัวขาว - บานกุดหวา ตําบลกุด
หวา  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทางาม หมู 6 ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อําเภอวัง
สามหมอ จังหวัดอุดรธานี

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทางาม
หมู 9 ตําบลอุมเมา - บานหนองโจด หมู 7 
ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทาแห หมู 1 
ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานใครนุน ตําบลมะคา 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทุงมน หมู 8 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง - บานบัวสามัคคี หมู 12 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 461,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 175/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
- บานดอนยานาง หมู 6 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ไทยเจริญ
หมู 9 ตําบลดงสมบูรณ์  - บานคําบอน หมู 
3 
ตําบลยางอูม อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ธนบุรี 
หมู 5 ตําบลโพนงาม  - บานนามล หมู 1 
ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นากุง หมู 8 
ตําบลเขาพระนอน - บานหวยเตย ตําบล
เวอ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 176/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาโก หมู 4 ตําบลนาโก - 
บานแจนแลน หมู 3 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาตาล หมู 5 ตําบลนาทัน - บานเกาเดื่อ 
หมู 6 ตําบลทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาใต ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - บาน
หนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาเรียง 
หมู 12 (ดอนปู่ตา/บานเหลาเขือง)ตําบล
สามัคคี 
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลขาม
เปี้ย 
เทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

0 458,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 177/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
นาหัวเมย หมู 7 ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง - บานคําป่าหวาน 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนคอ หมู 8 ตําบลธัญญา - บานโนนโพธิ์
ศรี หมู 6 ตําบลหนองแปน อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนตูม หมู 4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอ
ยางตลาด - บานหนองบัว หมู 3 ตําบลโคก
สะอาด อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนทอง หมู 9 ตําบลขมิ้น - บานโคกนา
งาม หมู 10 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนพิมาน หมู 3 ตําบลพิมูล - บานครอง
ทรัพย์ หมู 4 ตําบลทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 178/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู  8 ตําบลสามัคคี  - บาน
นาเรียง หมู 3 บานโคกสําราญ - ตําบลรอง
คํา  อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนศิลา หมู 4 ตําบลหนองกุงศรี
อําเภอหนองกุงศรี - บานหนองบัวแดง หมู 
2 ตําบลหนองใหญ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนสงา หมู 3 ตําบลหนองกุง - บานทาไคร 
หมู 7 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนสวาง หมู 12 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - 
บานโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนสัมพันธ์ หมู  7 ตําบลไคนุน อําเภอหวย
ผึ้ง  -  บานคําป่าหวาน ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 496,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 179/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 1 ตําบลสามัคคี
อําเภอรองคํา - อบต.โพนงาม บานโพนงาม 
หมู 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โนนสามัคคี หมู 4 ตําบลโนนบุรี - บานตาด
ดงเค็ง หมู 2 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
บุงคลา หมู 6,บานดอนสวรรค์ หมู 7 ตําบล
บัวขาว - บานกุดหวา หมู 1 ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ปลาขาว หมู 6 - บานคํามวง ตําบลคําบง 
อําเภอหวยผึ้ง - บานขมิ้น ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ป่านกขาบ
หมู 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บานโพน
พุทธคีรี
หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 180/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โพนงาม หมู 10 ตําบลโพนงาม - บาน
ราษฎร์สําราญ หมู 8 ตําบลโคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
โพนสิม หมู 7 ตําบลหัวนาคํา -
บานดงอัคคะ ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานภู
เงิน หมู 11 ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานไคนุน 
ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 462,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เมืองภู หมู 9 ตําบลภูแลนชาง - บานหนอง
หาง ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
รมเย็น ตําบลบัวบาน
อําเภอยางตลาด - บานดงเมือง ตําบลลํา
พาน
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 181/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ลาดสระบัว หมู 3 บานหัวงัว 
ตําบลหัวงัว - บานทางาม หมู 9 ตําบลอุม
เมา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 465,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ศรีบูรพา ตําบลนาจารย์ - บานหนองหัวชาง 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ศรีสมบูรณ์
หมู 4 - บานคําแคน หมู 5 ตําบลนิคม - 
บานวังมะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี อําเภอ
สหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สมสะอาด หมู 2 ตําบลสมสะอาด - บาน
โคกกลาง หมู 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย - บานขมิ้น หมู 5 ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 182/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สะอาดสมศรี หมู 2 ตําบลภูปอ เชื่อมบาน
โคกลาม หมู 3 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สันเมือง(เทศบาลตําบลคํามวง) ตําบลทุง
คลอง - บานคําพิมูล(อบต.ทุงคลอง) ตําบล
ทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สาสุข ขางวัดป่า ตําบลคลองขาม – 
บานโพนสิม ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สูงเนิน หมู 3, 5 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง - สะพานขามลําหวยปอ บานหนอง
แหว หมู 5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 466,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด - ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 183/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี - บานหนอง
หอไตร ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองคอนเตรียม หมู 3 
ตําบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 466,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองคู หมู 5 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆองชัย - บานเสียว หมู 1 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 466,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองโจด 
หมู  7 ตําบลหัวงัว - ตําบลหนองตอกแป้น  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองทุม หมู 1 ตําบลบึงวิชัย - บานหนอง
มวง หมู 10 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

493,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 184/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 10 ตําบลหนองบัว - บานนา
บง หมู 3 ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัว หมู 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆองชัย - บานโนนตูม หมู 4 ตําบลหนอง
ตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 466,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ - 
บานสระแกว หมู 7 เทศบาลตําบลคํากาว 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวแดง หมู 2 ตําบลหนองใหญ - 
บานสะอาดนาดื เขตตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองบัวนาดี หมู 7 
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด - 
บานหนองเม็ก หมู 4 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 185/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองป่าออย หมู 1 ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองแสงนอย หมู 4 ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองยางคํา หมู 7 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง - บานมวงกุญชร หมู 6 ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองแวงบอแกว หมู 8 
ตําบลอิตื้อ - บานโนนสูง หมู 7 ตําบลโนน
สูง อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองหาง ตําบลหนองหาง - บานบัวขาว 
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองหาง หมู 2 ตําบลหนองหาง - บานวัง
มน หมู 3 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 186/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองหูลิง   หมู  3 , บานหัวนาคํา หมู  11  
ตําบลบัวขาว - ตําบลกุดคาว  อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองหูลิง หมู 16 ตําบลบัวขาว - 
บานแจนแลน หมู 8 ตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หนองแหว หมู 5 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ - บานโคก หมู 6 ตําบลเนินยาง 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หลุบเปลือย หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ - บาน
หนองบัว หมู 1 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หวยสีทน หมู 6 ตําบลโพนทอง - บาน
หนองโพน หมู 1 ตําบล ไผ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 187/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวขวา 
หมู 8,12 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย 
– 
บานดงบังเกา หมู 11 ตําบลหวยโพธิ์ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวนาคํา หมู 1 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลดอนเงิน 
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวนาคํา หมู 11 - บานหนองหูลิง หมู 3 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) - บาน
หนองหูลิง 
หมู 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวนาคําเหนือ หมู 18 จากทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2025 ตําบลหัวนาคํา - ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 188/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวโนนเปลือย หมู 5 ตําบลเหลากลาง - 
บานทาเยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวโนนเปลือย หมู 5 ตําบลเหลากลาง - 
บานทาเยี่ยม หมู 6 ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หัวหนอง หมู 7 ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย - โนนสาวเอ บานนาบึง หมู 8 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หินลาด หมู 2 ตําบลบอแกว - บานชาด หมู 
5 ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
หินลาด หมูที่ 2 ตําบลบอแกว - บานชาด 
หมู 5 ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบก
น้ําเหม็น บานนอยนาเจริญ หมู 6  ตําบลคุม
เกา - บานทุงกระเดา ตําบลกุดปลาคาว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 189/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมวง
เฒา
บานบอน หมู 6 ตําบลลําหวยหลัว เชื่อม
บานสี่แยก
หมู 6 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่ม
จากถนนสาย
คําใหญ – เชียงยืน บานคําเจริญ หมู 12 
เทศบาลตําบลคําใหญ 
– บานโพธิ์ทอง หมู 9 องค์การบริหารสวน
ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 488,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลอง
ชลประทาน คลอง 2L RMC ตําบลอุมเมา - 
เขตเทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 190/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชล
ประทานปากทางเขื่อน เทศบาลตําบลโคก
ศรี – 
บานทางาม เทศบาลตําบลอุมเมา อําเภอ
ยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า
ทองประดิษฐ์ บานหนองแคน หมู 1 ตําบล
ดอนจาน - บานหนองโพน ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สะพานหนองฮาง บานโนนสําราญ หมู   1 
ตําบลเหนือ - บานดงนอย หมู 3,13 ตําบล
หวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสน
หลังโรงเรียนสองหอง บานสองหอง 
หมู 5 ตําบลรองคํา - ทางหลวงชนบท บาน
ดานใต ตําบลเหลาออย 
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 191/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
กกโพธิ์ บานดอนเจาปู่ 
หมู 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บาน
หวยมวง หมู 4 
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
กกโพธิ์ บานดอนเจาปู่ หมู 14 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บานหวย
มวง หมู 4 ตําบลหนองหาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ทุงหลวง บานโนนศิวิไล หมู 11 ตําบลกุดสิ
มคุมใหม -เทศบาลตําบลกุดสิม (ตําบลกุดสิ
มคุมเกา) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา
องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว
บานโนนสําราญ หมู 4 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ์ - บานอางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 192/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวย
เตียมตนตาล หมู 5 บานโนนสําราญ 
ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง - บาน
ชาด หมู 8 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาง
เก็บน้ําหวยคํามวง บานคํามวง หมู 4 
ตําบลทุงคลอง – ถนนทางหลวงชนบทสาย
คํามวง – บานโพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 489,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานหนองลุมพุก หมู 8 ตําบลหัว
งัว - บานหนองอิเฒา 
หมู 9 ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองแสงนอย หมู 4 ตําบลผา
เสวย - 
บานหนองป่าออย หมู 1 ตําบลลําหวยหลัว 
อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 193/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแก 
หมูที่ 3 ตําบลอิตื้อ - บานโพนสิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกไม
งาม 
หมู 3 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - มอกระแต 
ถนน 227 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแจ
นแลน หมู 6 ตําบลแจนแลน - บานหนองหู
ลิง หมู 16 ตําบลบัวขาวอําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนา
มะเขือ หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บานคํา
เชียงวัน หมู 12 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โนนมะคา หมู 3 ตําบลกุงเกา อําเภอทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสายทาคันโท - 
กระนวน เขตอําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 194/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน
สามัคคี หมู 4
ตําบลโนนบุรี - บานคําเชียงยืน หมู 3 
ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสูง
ใหม หมู 9 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บานคํา
เหมือดแกว  
ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 461,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบึง หมู 
10 ตําบลหลักเมือง - บานโคกลาม หมู 16 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
กุง หมู 1 ตําบลเขาพระนอน - บานขาม
เหนือ หมู 3 ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
หาง หมู2  ตําบลหนองหาง - บานวังมน 
หมู3 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 195/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส
.2114 บานโพนทอง - 
บานคําหุง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0006
บานหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บานโนนขี้ควง 
อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 466,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0011 บานมหาไชย 
- บานบัวสามัคคี   อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 1,899,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0012 
บานหนองริวหนัง - บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0014 บานเสมา 
อําเภอกมลาไสย -  บานหนองคู อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 468,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 196/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0022 บานทาแห 
- บานโคกประสิทธิ์  อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0023 บานหนองสอ 
- บานหนองมวง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0026 
บานจาน - บานหวาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 1,997,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0027 
บานดอนยานาง อําเภอยางตลาด - บานดง
เมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 1,884,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0032 
บานใหมชัยมงคล อําเภอคํามวง - บานโคก
กอง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 197/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0033 
บานสี่แยกสมเด็จ อําเภอสมเด็จ - บานยอด
แกง
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0034 
บานนาคํานอย - รอบพื้นที่ทํากิน อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0040 บานดงบัง 
- บานหนองหัวชาง  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0049 
บานหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง - บานสง
เปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 470,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0052 
บานสรางหิน - บานยางคํา  อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 466,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 198/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0054 
บานหนองบัว - บานหนองแสง อําเภอหวย
เม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0059 
บานหมูมน - บานอู อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0061 
เทศบาลรองคํา - บานโนนสามัคคี  อําเภอ
รองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ
.1-0065 บานหนองยาง
อําเภอคํามวง - บานโคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 473,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขางอนามัย
บานดงบัง  หมู 12 ตําบลหัวนาคํา - บาน
ยางคํา 
หมู 7,12 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 199/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุม
กาญจนา หมู 16 
บานสายนาเวียง ตําบลคุมเกา - บานโพน
นาดี หมู 4
ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโครง
กระดูก บานโพนสวาง หมู 6 ตําบลกุดสิ
มคุมใหม อําเภอเขาวง - บานภูแลนชาง หมู 
1 ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่
วาการอําเภอรองคํา 
บานศรีเมือง หมู 13 ตําบลรองคํา - ทาง
หลวงชนบท
ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บานโคกกลาง หมู 3 ตําบลหลุบ 
– บานดอนมวงงาม  ตําบลอุมเมา อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 461,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 200/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
เลียบคลองชลประทาน 
4R-LMC  บานไผทอง หมู 15 ตําบลหลุบ - 
บานดอนมวง หมู 9 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 465,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนป่า
กลวย 
บานโพนวิมาน หมู 7 ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง -
ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
กกตาล หมู 4 
(องค์การบริหารสวนตําบลบัวขาว) - บาน
หนองหูลิง 
หมู 3(เทศบาลเมืองบัวขาว) หมู 11 อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานกลางหมื่น หมู 1 
ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง - บานนา 
ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 467,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 201/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
กุดหวา 
ตําบลกุดหวา - บานหนองหาง ตําบลหนอง
หาง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
กุดออ หมู 2 
ตําบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 464,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เกาเดื่อ หมู 7 
ตําบลทุงคลอง - บานโพนแพง หมู 10 
ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ขมิ้น หมู 7 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ - 
บานคํามวง ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคํา
นอย  ตําบลหนองใหญ  อําเภอหนองกุงศรี  
–   บานทรายทอง ตําบลทรายทอง อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

491,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 202/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคํา
บอน หมู 5 
ตําบลยางอูม -บานไทยเจริญ หมู 9 ตําบล
ดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานคํา
ใหญ (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2268) 
ตําบลคําใหญ - เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โคกโกง หมู 5 ตําบลกุดหวา อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานคําพอก 
ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โคกคาย 
หมู 3 ตําบลหัวนาคํา - บานยางคํา หมู 
7,12 ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โคกคาย 
หมู 3 ตําบลหัวนาคํา - บานสรางมิ่ง หมู 2 
ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

494,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 203/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โคกประสิทธิ์ 
หมู 12 ตําบลโคกสะอาด -  บานเหลาแดง 
หมู 7
ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โคกสาย 
หมู 6 ตําบลหนองตอกแป้น - บานดงนอย 
หมู 5 
ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

494,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เชียงเครือ หมู 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บานนานอย 
หมู 5 
ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 465,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดง
มัน หมู 4 
ตําบลสมสะอาด - บานจุมจัง หมู 1 ตําบลจุ
มจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 466,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 204/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดง
สวาง หมู 6,17 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง - บานน้ําจั้น 
ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 490,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดอนขี (หนองมะเขือ)
หมู 5 ตําบลอิตื้อ - บานหนองหัวชาง ตําบล
หัวนาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 461,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ - บานหนองหัวชาง 
หมู 6 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดอนขี้เหล็ก 
หมู 12 ตําบลอุมเมา - บานหลุมขาว หมู 7 
ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดอนอุมรัว หมู 8 (คํามะกูด) ตําบลบัวขาว - 
ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 466,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 205/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดานใต หมู 6 
ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
บานดอนสามัคคี หมู 10 ตําบลสะอาด 
อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด  

0 0 465,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ทุงคลอง หมู 1 - 
บานเกาเดื่อ หมู 6 ตําบลทุงคลอง - บาน
โพนแพง หมู 5 
ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ทุงสวาง หมู 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
- ชุมชนทาสินคา ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ธนบุรี หมู 5 
ตําบลโพนงาม - บานนามล หมู 1,4 ตําบล
โคกสมบูรณ์ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 206/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นากระเดา 
หมู 5 ตําบลสายนาวัง - เทศบาลตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นากุดสิม - บานจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นาขาม หมู 10 ไป บานโพนสวาง หมู 14  
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ - บานผึ้ง 
หมู 4 ตําบลไคนุน อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 998,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นาดี หมู 9 
ตําบลนาดี - บานดอนขี้เหล็ก หมู 12 ตําบล
อุมเมา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นาบง ตําบลหนองสรวง - บานหนองบัวชุม 
หมู 2 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 207/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นามะเขือ 
หมู 12 ตําบลนามะเขือ - บานคําเชียงวัน 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นาสมบูรณ์ 
หมู 12 - ตลาดแตงโมโคกดอนหัน ตําบล
ดอนสมบูรณ์ 
- เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนแดง หมู 2 
ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
สี่แยกพนังกั้นน้ําชี 
กิโลเมตรที่ 6 บานทาตูม หมู 9 ตําบลทาตูม 
อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม  

0 0 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบลนาบอน - บาน
หนองมวง หมู 9 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 208/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนสมควร
หมู 12 เขตเทศบาลตําบลหวยผึ้ง ตําบล
นิคมหวยผึ้ง
- บานคลองอุดม หมู 1 เขตองค์การบริหาร
สวน
ตําบลนิคมหวยผึ้ง ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอ
หวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนสามัคคี 
หมู 1 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา - 
องค์การบริหาร
สวนตําบลโพนงาม บานโพนงาม หมู 1 
ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โนนสําราญ หมู 9 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - บานหนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 209/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
บอ หมู 13 ตําบลธัญญา 
จากคลอง 9L - บานดงลิง หมู 11 ตําบลเจา
ทา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
บอ หมู 9 
ตําบลธัญญา (เขตเทศบาล) - บานหนองตุ 
หมู 14 
ตําบลธัญญา (เขตองค์การบริหารสวน
ตําบล) 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานบึงวิชัย 
หมู 4 ตําบลบึงวิชัย - ตําบลลําคลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
พิทักษ์ หมู 4 
ตําบลหวยเม็ก เชื่อม บานกุดทาลือ หมู 6 
เขตเทศบาล
ตําบลทาลาดดงยาง อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 466,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 210/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โพนสิม 
หมู 14 ตําบลหัวนาคํา - บานแก หมู 3 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
โพนสิม หมู 7 
ตําบลหัวนาคํา - บานดงอัคคะ หมู 7 ตําบล
คลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 468,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานมหาไชยคุมใหม 
หมู 9 ตําบลมหาไชย - บานแกงกะอาม หมู 
6 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานมอดินแดง 
หมู 8 ตําบลโพนทอง - บานหนองโพน 
ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 211/303
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานมอดินแดง หมู 8
ตําบลโพนทอง - บานหนองโพน หมู 1 
ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 465,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานศรี
เมือง หมู 13 ตําบลรองคํา - บานนาเรียง 
หมู 4 ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานศรี
สมบูรณ์ 
หมู 4 - บานคําแคน หมู 5 ตําบลนิคม - 
บานวังมะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
สวาง หมู 2 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย - บาน
ขมิ้น หมู 5 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 464,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
สะอาดสมศรี 
หมู 9 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง - บานโหมน 

ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสูง
เนิน หมู 3,5 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - 
สะพานลําหวยปอ บานหนองแหว หมู 5 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เสียว หมู 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เสียว หมู 5 ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เสียว หมู 6 
ตําบลหัวงัว - บานหนองอิเฒา  ตําบลหนอง
อิเฒา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 465,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองโจด 
หมู 7 ตําบลหัวงัว ถึง บานหนองอิเฒา 
ตําบลหนองอิเฒา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองบัวโดน 
หมู 7 ตําบลสมเด็จ - บานโนนสมบูรณ์ หมู 
5 
ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 469,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองผือ หมู 1 
ตําบลหนองผือ - บานซง หมู 4 ตําบลกุด
ปลาคาว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองไผ หมู 6 
ตําบลโคกสมบูรณ์ - บานธนบุรี หมู 5 
ตําบลโพนงาม
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองแวงมวง หมู 3 ตําบลกุดโดน - บาน
เนินลาด ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หวยเม็ก 
หมู 13 ตําบลหวยเม็ก ผานบอขยะ - เขต
เทศบาลตําบล
ทาลาดดงยาง อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หัวขวา หมู 8,12 
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย - บานดง
บัง หมู 11 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 466,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หัวนาคํา หมู 11 
- บานหนองหูลิง หมู 3 (องค์การบริหาร
สวนตําบลบัวขาว) 
- บานหนองหูลิง หมู 3 (เทศบาลเมืองบัว
ขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 467,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 215/303
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หัวนาคํา หมู 18 
จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตําบล
หัวนาคํา 
- ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 467,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หาดทรายมูล 
หมู 6 ตําบลพิมูล เชื่อม บานครองทรัพย์ 
หมู 4 
ตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 466,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเห
ลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงามไปวัดป่า
บานหนองแข บานนอยเจริญ หมู 8ตําบลจุ
มจัง  อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรง
ฆาสัตว์ (เดิม) บานโพนสวาง หมู 11 ตําบล
โนนสูง - บานสรางหิน หมู 5 ตําบลหัวนา
คํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 216/303
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
คลองชลประทาน หมู 4 ตําบลอิตื้อ - บาน
โนนสูงเหนือ  หมู 7 ตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

497,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
คลองชลประทานบานบอ หมู 13 ตําบลธัญ
ญา - บานดงลิง หมู 11 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 
ตําบลขมิ้น - บานหนองแวงเหนือ ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 464,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย
เรียบคลองชลประทาน 4R LMC บานกก
กอก หมู 11 ตําบลเหนือ - บานหามแห หมู 
1 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ทุงหลวง 
บานโนนศิวิไล หมู 11 ตําบลกุดสิมคุมใหม 
- เทศบาลตําบลกุดสิม (ตําบลกุดสิมคุมเกา) 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0
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กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและกอสราง
ทอเหลี่ยม คสล. สาย กส.ถ.1-0011 
บานมหาไชย - บานบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 4,720,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  บานแกงพฤๅชัย หมู 7
ตําบลหมูมน - บานคํากุง หมู 5 ตําบลศรี
สมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  บานโนนชาด หมู 5 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานหนอง
โพนสูง
หมู 5 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  บานโนนชายสําราญ 
หมู 11
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บานหัว
นาคํา
หมู 6 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0
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กอสรางถนนลูกรัง  สายดานขี้หมา บานป่า
แดง 
หมู 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานคอ หมู 4 
ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ - 
บานหนองหญาปลอง หมู 7 ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานคําเชียงวัน หมู 
7 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์ - บานบึง (ถนนหมายเลข 
2041) หมู 6 ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโคกกลาง หมู 
4 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บานโพนสวาง หมู 4 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง - บานโนนอุดม 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 497,000 -100 % 0
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กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโคกสะอาด 
หมู 8 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนลาดยาง 227 
บานบึง หมู 6 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานดงคําพัฒนา 
หมู 11 - ถนนลาดยาง บานพรสวรรค์ หมู 
10 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานป่า
นกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 494,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานดงนอย หมู 4 
ตําบลภูสิงห์ - บานหวยเตย ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานดงสวาง หมู 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองยาง
หมู 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานทาเรือ หมู 9 
ตําบลภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู 9 ตําบล
โนนบุรี
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0
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กอสรางถนนลูกรัง  สายบานไทยเจริญ หมู 
9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานนาแกว หมู 8 
ตําบลมหาไชย - บานกอก หมู 2 ตําบลผา
เสวย
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานนาเจริญ หมู 
11 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู 7
ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโนนสวรรค์ หมู 
12 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 485,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 221/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานบึง ตําบลหมู
มน
อําเภอสมเด็จ – บานโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง –บานนามะเขือ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานบึง หมู 6 
ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ - บานโคกสะอาด หมู 8 
ตําบลโนนแหลมทอง 
- บานนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานป่าแดง หมู 4 
ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานโพน หมู 3 
ตําบลโพน
- บานสะพานหิน หมู 3 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 222/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองกาว หมู 
5 
ตําบลนาเชือก - บานหนองกุงใหมพัฒนา 
หมู 9 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองกุงเหนือ 
หมู 2 
ตําบลเขาพระนอน - บานโนนสวรรค์ หมู 
12 ตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 485,245.24 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองบัว หมู 
14 ตําบลเจาทา 
เลียบคลองน้ําป่า - บานหัวแฮด ตําบลธัญ
ญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 461,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองพอก หมู 
1
ตําบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตําบล
ดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 223/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8
ตําบลภูปอ - บานโนนคํามวง หมู 7 ตําบล
นาจารย์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บานอู หมู 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหวยเตย หมู 3
 ตําบลเวอ 
- บานหนองกุงใหมพัฒนา หมู 9 ตําบลเขา
พระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,063.97 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหวยเสือเตน 
หมู 2
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - ภูกุมขาว ตําบลโนน
บุรี 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง  สายบานหามแห หมู 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 224/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง  สายเลียบลําหวยสัง
เคียบ
จากสะพานลําหวยสังเคียบ บานหมูมน หมู 
10 
ตําบลหมูมน - บานแซงบาดาล หมู 1 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ หมู 1 ตําบลบนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง บานโคกกลางหมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานโพน
สวาง
 หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง บานโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
โนนนคร หมู 10 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง บานชาดกลาง หมู 13 
สายฮองหอยเหล็กตัด ตําบลนาคู - บาน
หนองขามป้อม หมู 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 225/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สาย ทช กส.4040 บาน
ไทยเจริญ
หมู 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท - 
เขตตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สาย(เสนบอขยะ) บาน
คําเชียงวัน หมู 7 ตําบลโนนแหลมทอง - 
โคกหนองกุง บานนามะเขือ หมู 12 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายกุดพระเจา บานโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ - บานโคก
สะอาด หมู 8 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายขางโรงเรียนแกงนา
ขาม บานแกงนาขาม หมู 5 ตําบลนาจารย์ - 
บานโจด หมู 6 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายขางโรงเรียนภูปอ
วิทยา บานป่านกขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานโพนคําพุทธคีรี หมู 6 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

488,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 226/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายคันคูกั้นลําหวยปอ 
จากบานสูงเนิน หมู 3 ตําบลเนินยาง 
อําเภอคํามวง - ถนนลาดยาง บานนาทัน 
หมู 4 ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 297,410.01 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายโคกจาชัย บานโจด 
หมู 7 ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายโคกหมี บานหนอง
แวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ - บานหนอง
แวงใต หมู 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายจากเขื่อนลําปาว 
บานคําคา ตําบลโนนศิลา - ถนนลาดยาง
บานนาสีนวล - สิงห์สะอาดที่วาการตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายจากบานนาอินทร์
แปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น - บานหนองสอใต 
หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายดงขวาง บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย - บานดงบัง หมู 6 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 479,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 227/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายถนน รพช. บาน
หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ - วัดตาด
แค ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายถนน รพช. บานหวย
แสง หมู 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง เชื่อม 
บานคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายทางขึ้นภูนอย บาน
โคกสนาม
หมู 3 บานทานาเลา ตําบลดินจี่ - บานนา
อุดม
หมู 10 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 485,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายทางหลวงทองถิ่น 
บานเหลาเหนือ หมู 2 ตําบลขมิ้น - บาน
หนองสอใต หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายทุงใหญบานหวย
แสง หมู 1  ตําบลภูปอ - 
บานโนนชัย  หมู 7  ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

487,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 228/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานกุดขอนแกน 
หมู 5 (หนองวิชา) ตําบลกุงเกา อําเภอทา
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสายทาคันโท 
- กระนวน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคําคา หมู 3 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บานทา
นาจาน ตําบลคําสรางเที่ยง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคําเชียงวัน หมู 
12
ตําบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง บานนา
มะเขือ
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคําปลาฝา หมู 
7 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บานโคกเจริญ 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคํามวง หมู 5 
เทศบาลตําบลคํามวง - บานคําเมย หมู 5 
องค์การบริหารสวนตําบลนาบอน อําเภอคํา
มวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 229/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานคําเมย ตําบล
นาบอน - บานเกาเดื่อ ตําบลทุงคลอง 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

482,000 487,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกคาย หมู 3 
สายหนองแก 
ตําบลหัวนาคํา - เขตตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกคาย หมู 3 
สายหนองดอนขี ตําบลหัวนาคํา - หนอง
แลนมะกุด บานดอนขี ตําบลอิตื้อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,068.41 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกน้ําเกลี้ยง 
ตําบลโพนทอง - บานหนาด ตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

476,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกใส หมู 5 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ - 
ถนนลาดยางสาย 227 - ตําบลหมูมน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 230/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกใหญ (ฝาย
น้ําลาด) หมู 6 ตําบลขมิ้น - บานหนองแวง
เหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,583.33 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกใหญ หมู 
10 ตําบลหัวนาคํา  - บานดอนขี ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานดงคําพัฒนา 
หมู 11 - 
ถนนลาดยางบานพรสวรรค์ หมู 10 ตําบล
หนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บานป่านกขาบ หมู 4 
ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานดงคําพัฒนา 
หมู 11 - ถนนลาดยาง บานพรสวรรค์ หมู 
10 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานป่า
นกขาบ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

482,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานดงเมือง หมู 1 
(ฝายสันมน) ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา 
- บานโพนงาม หมู 1 ตําบลโพนงาม อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,679.34 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 231/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานดงสวาง หมู 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองยาง หมู 4 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานดอนจันทร์ หมู 
9 - บานคําน้ําแซบ ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานโนนสวรรค์ หมู 3 ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานทาศรี ตําบลภู
สิงห์ - บานหวยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานทาศรี หมู 6 
ตําบลภูสิงห์
- บานหวยเตย ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาโก หมู 4 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บานหนองสอใต
หมู 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาเจริญ ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง - บานบัวสามัคคี 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 232/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาเจริญ หมู 11
 ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัวสามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาเชือกใต หมู 
1 ตําบลนาเชือก 
- บานโนนหัวชาง บานนากุง ตําบลเขาพระ
นอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 234,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาเชือกใต หมู 
1 ตําบลนาเชือก ผาน บานโนนหัวชาง - 
บานนากุง ตําบลเขาพระนอน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาเชือกใหม 
หมู 11 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด - 
เขต ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 480,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

484,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 233/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาบอน(ภูน้ํา
เกลี้ยง) หมู 1 ตําบลนาบอน - 
ถนนลาดยางสายบานนาบอน บานทานา
เลา หมู 9  ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาอินทร์แปลง 
หมู 5 ตําบลขมิ้น - บานภูทอง 
หมู 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานนาอินทร์แปลง 
หมู 5
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บานหนองสอใต 
หมู 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมู 4
 
ตําบลฆองชัยพัฒนา - บานกุดเชือม หมู 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนคํามวง หมู 
7 ตําบลนาจารย์ - บานป่านกขาบ หมู 4 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

477,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 234/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนคํามวง หมู 
7 ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง - 
บานพรสวรรค์ หมู 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนจันทร์หอม 
เทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน เชื่อมตอ
กับเขต อบต.หลักเหลี่ยม ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

492,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนชาด หมู 5 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บานหนองโพนสูง หมู 5 
ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 469,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนชายสําราญ 
หมู 11 ตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บานหัวนาคํา 
หมู 6 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนทอง หมู 9 
ตําบลขมิ้น - บานโคกนางาม หมู 10 ตําบล
ภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,201.51 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 235/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนเที่ยงศิริ
มงคล หมู 15 เทศบาลตําบลนามน อําเภอ
นามน - บานนาจําปา ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

496,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนน้ําเกลี้ยง 
หมู 9
ตําบลหมูมน - ถนนลาดยาง บานคํากุง หมู 
5
ตําบลศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนเมือง หมู 8 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บานใหม
ชัยมงคล หมู 8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

475,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนศรีสวัสดิ์ 
ตําบลนาบอน - บานโพน ตําบลโพน อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู 7 ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 3 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสงา หมู 3 
ตําบลหนองกุง - 
บานโคกกวาง หมู 7 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 236/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค์ 
ตําบลนาเชือก - เขตตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานคําน้ําแซบ หมู 6  ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 495,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บานโพนสวาง 
หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

475,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง เชื่อม บานคําน้ํา
แซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานพุทธรักษา หมู 
4 ตําบลเขาพระนอน - บานตูม หมู 19 
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

479,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 237/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโพน หมู 3 
(เทศบาลตําบลโพน) 
- บานใหมชัยมงคล หมู 8 ตําบลโพน - บาน
นาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโพน หมู 3 
ตําบลโพน - บานคําเมย หมู 5 ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

475,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโพน หมู 3 
ตําบลโพน ถึง บานสะพานหิน หมู 3 ตําบล
นาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

432,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโพนสวาง หมู 4 
 - รอยมนุษย์โบราณ  ตําบลนามะเขือ –  
บานดงคําพัฒนา หมู 11  ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน - บานใหมชัยมงคล
หมู 8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 238/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะพานหิน หมู 
3 ตําบลนาบอน 
อําเภอคํามวง - บานบัว หมู 6 ตําบลแซง
บาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะอาดสมศรี 
หมู 2 ตําบลภูปอ - เขตเทศบาลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

487,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสะอาดสมศรี 
หมู 2 ตําบลภูปอ - บานโจด หมู 6 ตําบลภู
ปอ - บานนาอินทร์แปลง หมู 5 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานสายป่าแดง หมู 
4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานอวยศรี หมู 10 
ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองกุง หมู 1 
ตําบลเขาพระนอน - บานขาม หมู 3 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองกุง หมู 2 
ตําบลเขาพระนอน - บานโนนสวรรค์ หมู 
12 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 239/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองซองแมว 
หมู 9
ตําบลโพน อําเภอคํามวง - บานโนนเมือง 
หมู 8
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมู 
14 เลียบคลองสงน้ําป่า ตําบลเจาทา - บาน
หัวแฮด หมู 18 ตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองพอก หมู 
1 ตําบลสะอาดไชยศรี - บานหนองแคน หมู 
3 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองมวง หมู 
2 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บานมวง
เหนือ หมู 9 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

479,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง - บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 240/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวง หมู 
8 ตําบลสงเปลือย - บานหนองหญาปลอง 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - เขตเทศบาลตําบลนา
จารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บานโนนคํามวง หมู 7 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บานโนนคํามวง หมู 7 
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแวงใหญ 
หมู 8 ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหนาด หมู 5 
ตําบลเหนือ - บานเชียงเครือ หมู 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ - บานโนนชัย หมู 7 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 241/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยแสงกลาง 
หมู 9 ตําบลภูปอ - บานโคกใหญ ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

485,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหัวคูดิน หมู 5 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน สายหนองหัว
เสือ - บานดงสยาม ตําบลนามน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหามแห หมู 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - 
ตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 450,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานหามแห หมู 9 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง - ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บาน
หนองแวงเหนือ หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมือง - บานโพนคําพุทธคีรี หมู 5 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บาน
หนองแวงเหนือ
หมู 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บานโพนคํา
พุทธคีรี
หมู 5 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 242/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายรอบอางเก็บน้ําหวย
สายนาเวียง บานสายนาเวียง หมู 16 ตําบล
คุมเกา - เขตเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไมรัง บาน
สรางแกว หมู 2 ตําบลกุงเกา - 
วัดถ้ําหมอสันติธรรม หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายวัดถ้ําไมรัง บาน
สรางแกว หมู 2 ตําบลกุงเกา - วัดถ้ําหมอ
สันติธรรม บานภูเจริญ หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายหนองบอ หนอง
เปลือยนอย บานดอนสนวน หมู 9 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บานโนนศิลาเลิง หมู 1 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

477,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายหนองผักแวน บาน
หาดทรายมูล หมู 5 ตําบลพิมูล - บานคํา
ใหญ ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 243/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรัง สายหนองโสน บานสม
สนุก หมู 8 
ตําบลกุดสิมคุมใหม - บานหนองยาโยน หมู 
3 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายหนองโสน บานสม
สนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุมใหม - บาน
หนองยาโยน หมู 3 ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 462,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายหนาสนามกอล์ฟนา
จารย์ บานสะอาดสมศรี หมู 2 ตําบลภูปอ - 
บานโคกลาม หมู 3 ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

476,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรัง สายบานขมิ้น หมู 7 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ - บานหนอง
มะงง หมู 4 ตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนสายบานนา
มน  ตําบลโนนแหลมทอง – บานคําตาใกล 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 244/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังบานคํามวง ม.5 ต.ทุง
คลอง - บานคําเมย ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังบานนาอุดม หมู10 ตําบล
นาบอน - บานทานาเลา หมู9 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังโรงขาวปุ้น หมู 2 ตําบล
ผาเสวย
อําเภอสมเด็จ - บานหลุบเปลือย หมู 1 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายขางโรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี หมู10  ตําบลเนินยาง 
อําเภอคํามวง - บานมวงเหนือ หมู9 ตําบล
โนนศิลา   อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายโคกจาชัย บานโจด 
หมู 7 
ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต หมู 3 ตําบล
ขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 495,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 245/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังสายดงขวาง บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย 
-  บานดงบัง หมู 6 ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานเดชอุดม ตําบลพิ
มูล – บานชัยศรี ตําบลคําใหญ อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานนามะเขือ หมู 
12 
ตําบลนามะเขือ - บานถ้ําปลา หมู 3 ตําบล
สหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานโนนสวรรค์ หมู 
3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานโพนสวาง หมู 4 ตําบล
นามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 495,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานพุทธรักษา หมู 4 
ตําบลเขาพระนอน - บานแดง หมู 3 ตําบล
บัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 488,000 0 0 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานโพนสวาง หมู 4 
(รอยมนุษย์โบราณ) ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ - บานดงคําพัฒนา หมู 11 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

497,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 246/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางถนนลูกรังสายบานหนองมวง หมู 2
 ตําบลเนินยาง - บานทุงมน 
หมู 8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

กอสรางถนนลูกรังสายบานหนองสิม หมู 2 
ตําบลสําราญ - บานพรเจริญ หมู 8 ตําบล
หนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน  สาย
ลําหวยดาน 
บานคําประถม หมู 6 ตําบลนิคม - บานป่า
กลวย หมู 8 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 406,500 0 0 % 0

กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน สาย
ลําหวยบง บานแกงนคร 
หมู 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
สวาง ตําบลภูดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 491,000 0 0 % 0

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. สายลําหวยวัง
กอน
บานคํามวง หมู 5 ตําบลทุงคลอง  - บานคํา
เมย
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 247/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
กส.ถ.1-0018 บานหนองกุงพระนอน - บาน
ศรีสําราญ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 2,624,900 0 0 % 0

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
และ
กอสรางถนนลูกรังเชื่อมทอลอดเหลี่ยม  
สายบานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ - บานคําเชียงวัน หมู 
7 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 1,150,000 0 0 % 0

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนา
หนองแคน หมู 13 เทศบาลตําบล
กุดหวา อําเภอกุฉินารายณ์ - องค์การ
บริหารสวนตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 465,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 248/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บานไทรทอง หมู 11
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานแกง
พฤาชัย ตําบลหมูมน อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

489,000 0 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองปะโอ หมู 9 ตําบลกุดโดน
อําเภอหวยเม็ก - บานนางาม ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุม
คลองไผ - หมู 13 ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง - ตําบลภูแลนชาง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดงบอ หมู 10 ตําบลยางตลาด - บานหนอง
ขาม หมู 3  ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ดงอุดม หมู 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา
ราม) ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน ไป
บานกลางหมื่น ตําบลกลางหมื่น อําเภอ
เมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์  

496,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 249/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
เสียว หมู 2 ตําบลหัวงัว - บานโนนตูม หมู 
4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

คากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนเมือง 
หมู 8 ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ - บานใหมชัย
มงคล หมู 8 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนสูงใต 
หมู 8 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด - บาน
คําเหมือดแกว ตําบลคําเหมือดแกว อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

484,000 0 0 0 % 0

คาซอมแซมถนนลูกรังสายบานทาใหม หมู 
6 ตําบลเจาทา -บานสีถาน หมู 10 ตําบลดง
ลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

488,000 0 0 0 % 0

คาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย
ความปลอดภัยทางถนนสาย กส.ถ. 1-0035 
บานหนองผาออม อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 498,000 -100 % 0

คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานมอดินแดง หมู 8 
ตําบลโพนทอง - บานหนองโพน ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

445,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 250/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาพัฒนาระบบน้ําประปาในโรงเรียน 0 0 266,000 -100 % 0

งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางถนน ในเสนทาง
สาย กส.ถ.1-0009 บานดอนหัน อําเภอ
กมลาไสย - บานแกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 3,499,000

งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางถนน ในเสนทาง
สาย กส.ถ.1-0024 บานนาจารย์ อําเภอ
เมือง - บานมวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 2,059,000

งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางถนน ในเสนทาง
สาย กส.ถ.1-0042 บานนาเชือก อําเภอ
กมลาไสย - บานวังเดือนหา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 2,098,000

งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางถนน ในเสนทาง
สาย กส.ถ.1-0050 บานคํามวง - บานนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 2,080,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 251/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายคําโสก บานเหลา
ออย
หมู 7 ตําบลเหลาออย - บานสองหอง หมู 5
 
ตําบลรองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายจากทางหลวงแผน
ดิน 214 
หนาโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา บาน
หนองบัว หมู 9, 14 
ตําบลเจาทา ถึงหนองดูน บานหัวแฮด หมู 
10 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 462,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานคํามวงใต หมู 
9 เทศบาลตําบล
คํามวง - เขตบานคําพิมูล หมู 3 ตําบลทุง
คลอง - ถนนลาดยาง 
สาย 227 เขตบานโพน หมู 1 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 472,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกกลาง หมู 
6 ตําบลดงมูล - วัดป่าพุทธภูมิ บานหนอง
แข หมู 11 (เขตเทศบาลตําบลหนองหิน) 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 252/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกประสิทธิ์ 
หมู 10 ตําบลจุมจัง 
- บานเหลาไฮงาม หมู 9 ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 460,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกไมงาม 
หมู 3 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง - โรงน้ําเฟรนด์ บานสิงห์
สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกไมงาม 
หมู 3
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - โรงงานน้ําเฟรนด์ 
บานสิงห์สะอาด หมู 6 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 482,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกสะอาด 
ตําบลโนนแหลมทอง 
-บานโป่งเชือก ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 478,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกใส 
ตําบลโนนแหลมทอง - บานคําลือชา 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 253/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกใส ตําบล
โนนแหลมทอง 
- บานคําลือชา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 475,092 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกใหญ หมู 
4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ -
บานผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

0 0 487,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโคกใหญ หมู 
4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานผํา ตําบล
ดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 

0 483,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานไชยวาร หมู 6
 
ตําบลหนองบัว - บานหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 458,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 254/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานดอนลําดวน 
หมู 9 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด - บานคําปะโอ 
ตําบลกุดโดน อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 487,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานดอนลําดวน 
หมู 9 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด - บานคําปะโอ  ตําบลกุด
โดน 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 482,034.01 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานทาเมือง หมู 4
 ตําบลทาคันโท - 
บานสรางแกว หมู 2 ตําบลกุงเกา อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 346,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานทาใหม หมู 6
 
ตําบลเจาทา - บานสีถาน หมู 10 ตําบลดง
ลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 255/303
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ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานนาสมบูรณ์ 
หมู 9
ตําบลสหัสขันธ์ - บานโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 487,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโนนปลาขาว 
หมู 8
ตําบลภูสิงห์ - บานสิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 471,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโนนป่างิ้ว หมู 
4
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - บานนาสมบูรณ์ หมู 9
 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโนนศรทอง 
หมู 8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานหนองแวง หมู 16 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 256/303
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ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโนนศรทอง 
หมู 8
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองแวง
หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานโป่งเชือก หมู 
3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
สรางแกว หมู 3 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 425,288.96 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานหนองบัวนอก 
หมู 3 บานดานงิ้ว ตําบลหนองบัว - ตําบล
หลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 480,191.65 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานหนองมวง หมู 
9 ตําบลเนินยาง 
- บานโนนศรีสวัสดิ์ หมู 7 ตําบลนาบอน - 
บานใหมชัยมงคล 
หมู 8 ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 483,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายบานหนองหิน หมู 
6 ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี - บานดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 257/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายสวนฮาม บานกก
มะคา
หมู 6 ตําบลรองคํา - บานโคกสําราญ หมู 2
 
ตําบลสามัคคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง  สายหนองหัวคูจาก
สามแยก
ถนนรองคํา - ฟากปาว บานรองคํา หมู 9 
ตําบลรองคํา - บานดงเมือง หมู 1 ตําบล
เหลาออย
อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง 
สายบานดงสวาง หมู 6 ตําบลสงเปลือย - 
บานยอดแกง 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์  

464,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานโคกแง หมู 5 
ตําบลเขาพระนอน - 
บานหนองกาว ตําบลนาเชือก  อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 386,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 258/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง บานโจด หมู  10 
ตําบลเจาทา - บานเมย ตําบลดงลิง หมู  5 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 492,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานโนนคํามวง ตําบล
นาจารย์ - บานป่านกขาบ 
ตําบลภูปอ (สายโนนหมากเหม็น) อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน - บานโคก 
หมู 6 ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานสะอาดสมศรี 
ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองแวงเหนือ 
ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองแวงใหญ 
ตําบลภูปอ - บานหนองแวงใต ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 451,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 259/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง บานหวยแสง ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง - บานโคกเจริญ ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายกุดพระเจา 
บานโป่งเชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ - บาน
โคกสะอาด หมู 8 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ บานวัง
มะพลับ หมู 7 ตําบลโนนบุรี - บานเสริม
ชัยศรี หมู 1 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

312,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายโคกใหญ บานโนน
ชาด หมู 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บานนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายโคกใหญ บานโนน
ชาด หมู 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - 
บานนามะเขือ หมู 1 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายโนนป่ากอย บาน
โคกเจริญ หมู 2 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนนชัย หมู 8 ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 485,027.97 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 260/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคอ หมู 4 
ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ - บาน
หนองนอย หมู 7 ตําบลสงเปลือย อําเภอนา
มน - บานโคกศรี หมู 2 ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

285,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง - บานโป่งเชือก 
หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

476,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําดอกซอน 
หมู 7 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บานดงคําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําตาใกล หมู 
12 - ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต(ภูคาว) 
บานนาสีนวล หมู 5 ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

414,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 261/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําตาใกล หมู 
12 -
ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต(ภูคาว) บาน
นาสีนวล
หมู 5 ตําบลสหัสขันธ์  - บานโนนบุรี ตําบล
โนนบุรี
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 412,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคําบก หมู 8 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ - บานดินจี่ 
หมู 6 ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานคํามวง หมู 14 
- บานปลาขาว หมู 6 ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง - ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 494,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโคกกลาง 
ตําบลดงมูล - บานหนองกบ ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

475,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโคกครึม 
ตําบลหนองหิน - บานทับปลา ตําบลหนอง
สรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

475,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 262/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโคกเจริญ หมู 
2 ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยางสายบาน
นาสมบูรณ์ หมู 9 ตําบลสหัสขันธ์   อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 469,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโคกเจริญ หมู 
2
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนน
ชัย
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานงิ้วงาม หมู 3 
ตําบลโคกสมบูรณ์ - บานดานเหนือ หมู 2 
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  

0 0 496,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโจด หมู 10 
ตําบลเจาทา - บานบอ หมู 2 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 495,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดงมัน หมู 4 
ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ - บาน
จุมจัง ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 481,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 263/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดงสวนพัฒนา 
หมู 15 
ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง - บานดานเม็ก 
หมู 12 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดงสวาง หมู 6 
ตําบลสงเปลือย - บานยอดแกง ตําบลยอด
แกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 453,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดอนจันทร์ หมู 
9 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
ดงคําพัฒนา หมู 11 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานดอนลําดวน 
ตําบลอิตื้อ - บานโนนสูง ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ - บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ - บานโนนป่างิ้ว หมู 4 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

470,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานทรัพย์เจริญ 
ตําบลหลักเหลี่ยม - เชื่อมเขต ตําบลหนอง
บัว อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

479,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 264/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานทรัพย์เจริญ 
ตําบลหลักเหลี่ยม - บานโนนสามัคคี ตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

480,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานทรัพย์เจริญ 
หมู 10 
ตําบลหลักเหลี่ยม - บานโนนสามัคคี หมู 
13 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 490,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานทางาม ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน - เชื่อมเขต ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

347,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานไทรทอง หมู 
11 ตําบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง 227 (อ
.สหัสขันธ์-อ.สมเด็จ) - บานหนองแวง หมู 
16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 486,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามล หมู 2 
ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย - บาน
ดานแต หมู 9 ตําบลดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

471,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 265/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 - บานโคกเจริญ หมู 2 - 
บานคําน้ําแซบ หมู 6 ตําบลนามะเขือ
อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนนสวรรค์ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 451,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 - บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนน
ชัย ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 468,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บานคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 393,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บานคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนามะเขือ หมู 
12 ตําบลนามะเขือ - บานถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

476,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 266/303
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนาสมบูรณ์ หมู 
9 ตําบลสหัสขันธ์ - บานโคกสงา หมู 5 
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานน้ําพองพัฒนา 
หมู 11 ตําบลโคกเครือ - บานไทรทอง 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

394,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนคํามวง 
หมู 7 
ตําบลนาจารย์ - ป่านกขาบ หมู 4 ตําบลภู
ปอ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานโพน
สวาง หมู 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 470,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนชาด หมู 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานยอด
แกง หมู 1,2 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

367,000 0 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนเมืองทอง 
หมู 8 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บาน
ดงสยาม หมู 14 ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 325,692.01 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนวิเศษ หมู 
9 ตําบลโนนบุรี - บานทาเรือภูสิงห์ ตําบลภู
สิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

248,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนศรทอง 
หมู 8 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
หนองแวง  หมู 16 ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

470,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนศาลาทอง 
หมู 9 ตําบลโนนแหลมทอง - คุมหนองบัว
ลอย - บานนามะเขือ หมู 12 ตําบลนา
มะเขือ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

477,000 488,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนสมบูรณ์ 
หมู 5 ตําบลลําหวยหลัว - 
บานหนองบัวโดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนสูง หมู 5 
ตําบลโนนสูง - บานดอนขี หมู 5 ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานป่าไผ หมู 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - 
บานโนนเที่ยง ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 487,160.33 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานป่าไผ หมู 9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - 
บานแหนอย ตําบลยอดแกง อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 364,536.01 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโป่งเชือก หมู 
3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บาน
สรางแกว ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

390,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานพรเจริญ 
ตําบลหนองชาง - บานหนองแซงเหนือ 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

447,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานวังมะพลับ หมู 
7 ตําบลโนนบุรี - บานคําแคน หมู 5 ตําบล
นิคม อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

255,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสมสะอาด 
ตําบลสมสะอาด - บานโคกกลาง หมู 12 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 426,288.01 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสระแกว 
ตําบลหนองกุงศรี (เขต เทศบาลตําบลคํา
กาว) - บานโนนศิลา เขตเทศบาลตําบล
หนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

476,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสรางแสน หมู 
9 ตําบลลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ - บาน
หนองมะงง หมู 4 ตําบลคําบง อําเภอหวย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

303,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสะอาดใต หมู 
4 ตําบลเหนือ - บานเหลาคอ หมู 4 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

474,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสันป่าแดง หมู 
10 - บานเหลาสีแกว หมู 13 ตําบลไคนุน - 
บานโนนสวรรค์ ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสิงห์สะอาด 
หมู 6 ตําบลสหัสขันธ์ - บานโนนปลาขาว 
หมู 8 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

484,000 0 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสุขกิ่งเพชร หมู 
14 ตําบลสามขา -
บานสุขเจริญ หมู 7 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานเสียว หมู 6 
ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด - บานวังเดือน
หา ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองกบ 
ตําบลโคกเครือ - บานนาคลองแสน ตําบล
หนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

475,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองกบ หมู 
9 ตําบลโคกเครือ ถึงบานนาคลองแสน หมู 
12 ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองกุงเผือก 
ตําบลลําหนองแสน 
ถึงบานนอยศรีสุข ตําบลเสาเลา อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมู 
2 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บานโป่ง
เชือก หมู 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

479,000 467,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองขาม
เหนือ  ตําบลโนนสูง  อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บานกระบาก  ตําบล
เหลาดอกไม  อําเภอชื่นชม  จังหวัด
มหาสารคาม

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมู 5 
ตําบลโคกเครือ - บานนาคลองแสน หมู 12 
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัว 
ตําบลหนองบัว - บานหนองสรวง ตําบล
หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

397,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัวชุม 
หมู 2 ตําบลหนองหิน - บานนาบง ตําบล
หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

476,000 0 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัวใน 
ตําบลหนองบัว 
อําเภอนามน - ตําบลนาขาม  อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 433,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัวใน 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - เชื่อมเขต 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

446,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัวใน 
หมู 4 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 482,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองมวง
เหนือ หมู 9 ตําบลเนินยาง - บานทุงมน หมู 
8 ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 319,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองสรวง 
หมู 2 
ตําบลหนองสรวง - หาแยก (กส.4036) 
บานพรมลี 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 440,000 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองหวา 
ตําบลหนองกุงศรี 
- บานศรีสุพรรณพัฒนา หมู 12 ตําบลโคก
เครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 446,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหมูมน หมู 1 
ตําบลหมูมน - บานอู หมู 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหวยยางดง - 
บานนางาม ตําบลโคกเครือ - ถนนลาดยาง
หนองกุงศรี - หนองหิน ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

308,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหวยยางดง 
ตําบลโคกเครือ - บานนาคลองแสน ตําบล
หนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

473,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกจากถนนลาด
ยางหนองริวหนัง - หนองสามขา ตําบล
หนองบัว - บานนางาม ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง
สายหวยยางดง - บานหนองหิน ตําบลโคก
เครือ - บานไชยวาร ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 463,000 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชล
ประทาน RMC ฝั่งขวา บานโปโล หมู 10  
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บาน
สวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชล
ประทานบานโนนทัน 
ตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย - แยกบาง
เลน ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 461,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองชล
ประทาน 7R-RMC 
บานขาวหลาม หมู 16 ตําบลกมลาไสย - 
บานสงเปลือย 
หมู 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 460,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าหนองมันปลา 
บานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บานโนน
สวรรค์ หมู 3 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 472,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 275/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองโน บานหมู
มน หมู 1 ตําบลหมูมน - บานหลุบเปลือย 
หมู 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

477,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองหัวนาคํา 
(สรางกกเม็ก) บานนาคูณ หมู 4 ตําบลสหัส
ขันธ์ - บานโนนป่างิ้ว หมู 4 ตําบลโนนน้ํา
เกลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

483,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง บานป่าไผ หมู  9 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บานโนน
เที่ยง ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 494,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง สายบานสันเมือง หมู  
8 เทศบาลคํามวง - บานคําพิมูล หมู  3 
ตําบลทุงคลอง - บานโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังบานหัวนาคํา หมู 6 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายถนนหมายเลข 227 
บานสูงเนิน หมู 5 บานโคก หมู 6 ตําบล
เนินยาง - บานบะเอียด หมู 9 ตําบลนา
บอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 462,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 276/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานดงพยุงใต หมู 1
 ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บานกลางหมื่น ตําบล
กลางหมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 484,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานทาใหม หมู 6 
ตําบลเจาทา
-บานเลิงคา หมู 8 ตําบลดินดํา อําเภอจัง
หาร จังหวัดรอยเอ็ด

487,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนสมบูรณ์ 
หมู 5 ตําบลลําหวยหลัว - บานหนองบัว
โดน หมู 7 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายบานสะอาดชัยศรี 
หมู 8 ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - 
บานสวาง หมู 2 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน 7R-RMC บานขาวหลาม หมู 16 
ตําบลกมลาไสย - บานสงเปลือย หมู 7 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

486,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 277/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน 8R-RMC บานสงเปลือย หมู 7 
องค์การบริหารสวนตําบลธัญญา - บานแก 
หมู 1 เทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชล
ประทาน RMC บานขาวหลาม หมู 16 
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บานนา
สีนวล หมู 6 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมลูกรัง สายบานป่านกขาบ ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง - บานดงคําพัฒนา ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 451,000 -100 % 0

ซอมแซมลูกรังสายบานสูงเนินเหนือ หมู 10 
ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง - บานมวงคํา 
หมู 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 462,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สาย กส.4017 บานไคนุน อําเภอ
หวยผึ้ง - บานหนองบัวใน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,035,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 278/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พารา
แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.3009 บานบุง
คลา - บานหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,509,700 0 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling 
สาย กส.ถ.1-0044 บานหนองแวง - บานคํา
กุง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 2,997,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling 
สาย กส.ถ.1-0056 บานหาดทรายมูล - 
บานหนองแก 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 2,500,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 279/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling สาย 
กส.ถ.1-0064 บานคุมใต - 
บานสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 2,820,000 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0005 
บานคําอุดม - บานทานาจาน อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,500,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0021 
บานหนองอิเฒา -  บานหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 1,999,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 280/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0025 
บานกุดหวา - บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,997,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0039 
บานหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี - บาน
กุดทาลือ 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 2,920,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0045 
แยกทางหลวง อําเภอหวยผึ้ง - อําเภอนาคู 
- บานไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,997,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 281/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0047 
บานหนองกุงศรี - บานโคกเจริญ อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 1,998,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0055 
บานสี่แยกสมเด็จ - บานคํากุง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 2,997,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0064 
บานคุมใต - บานสวนโคก อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 1,598,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 282/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0002 บานโนนศรีสวัสดิ์ 
- บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 4,030,000 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling  สาย 
กส.ถ.1-0056 บานหาดทรายมูล 
- บานหนองแก อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 3,590,000 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0035 บาน
หนองผาออม อําเภอสมเด็จ - บานนา
มะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 3,230,000 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0013 บาน
ไคนุน อําเภอหวยผึ้ง - บานหนองบัวใน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 3,424,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 283/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0002 
บานโนนศรีสวัสดิ์ -  บานนาอวน อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,499,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0028 
บานหนองกุงนอย - บานคําสรางเที่ยง 
อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,258,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.3009 บานบุงคลา - บานหนองเม็ก 
 อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 2,227,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 284/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.ถ.1-0015 บาน
ขาวหลาม  อําเภอกมลาไสย - บานโนนศิลา
เลิง อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 1,997,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอ
สฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling  สาย กส.1009 บาน
หนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง - บานสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

2,050,984 0 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอ
สฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สาย กส.3062 บานแจ
นแลน - บานคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,650,000 0 0 0 % 0

ติดตั้ง Guard rail และเครื่องหมายจราจร 
สายกส.2008 บานมวง อําเภอดอนจาน - 
บานแกงนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 285/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
(OVERLAY) สายบานโนนสมควร หมู 12 
เขตเทศบาล
ตําบลหวยผึ้ง - เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลนิคมหวยผึ้ง 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
(OVERLAY)  สายบานรองแกนคูณ หมู 15 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง - 
บานโนนสวนแกว หมู 9 ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต
สายบานโนนคอ หมู 14 ตําบลนาทัน - บาน
โพนแพง
หมู 10 ตําบลดิ้นจี่ อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 2,499,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัล
ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายบานดงมูล 
หมู 11 ตําบลดงมูล - บานพรมลี หมู 2 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

761,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 286/303
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ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากวัดถ้ําไมรัง 
บานสรางแกว หมู 2 
ตําบลกุงเกา - วัดถ้ําหมอสันติธรรม บานภู
เจริญ หมู 11 
ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 499,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยเสือเตน ม
.2 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง - 
ภูกุมขาว ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 449,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังแนวกันไฟรอบภูสิงห์  
สายบานโนนบุรี หมู 2 ตําบลโนนบุรี - บาน
หนองฝาย หมู 5 ตําบลภูสิงห์ อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 457,000 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  
บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ในเขตเทศบาลตําบล
โนนบุรี ตําบลโนนบุรี - องค์การบริหารสวน
ตําบลภูสิงห์ ตําบลภูสิงห์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 488,000 0 0 % 0

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบาน
สิงห์สะอาด หมู 6 
ตําบลสหัสขันธ์-บานทาศรี หมู 6 ตําบลภู
สิงห์ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 465,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 287/303
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 166,626,380 141,840,278.76 196,882,000 150,539,300
รวมงบลงทุน 166,626,380 141,840,278.76 196,882,000 150,539,300

รวมงานก่อสร้าง 166,626,380 141,840,278.76 196,882,000 173,725,530
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 203,662,577.31 178,118,071.76 247,156,900 184,375,610

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 794,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 1,500,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,294,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,294,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดดลอกอางเก็บน้ําหวยคํามวง(ชวงตอ
เนื่อง) ระหวางเทศบาลตําบลคํามวง -
องค์การบริหารสวนตําบลทุงคลอง อําเภอ
คํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

460,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 288/303
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ขุดลอกคลองน้ําป่าบานโปโล หมู 10,13 
(D24) 
องค์การบริหารสวนตําบลกมลาไสย-บาน
ลาด องค์การบริหารสวนตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวย หิน เหล็ก ไฟ บานโนน
อํานวย หมู 8 ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท - บานภูฮัง หมู 3 ตําบลดง
มูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 0 499,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยแกงตอนลาง  บานนาบอน 
หมู 2 
ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 3 ตําบลโพน 
อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

0 496,000 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยแกงตอนลาง บานนาบอน 
หมู 2 ตําบลนาบอน - บานโพน หมู 2 
ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

478,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยขี้นาค  บานไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท - บานหนองหิน หมู 1 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 441,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 289/303
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ขุดลอกลําหวยคลองนาเรียง บานหนองบัว 
หมู 10 ตําบลหนองบัว - เขต บานนาบง 
หมู 3 ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยคลองน้ําป่า บานโปโล ตําบล
กมลาไสย - บานลาด (องค์การบริหารสวน
ตําบลหลักเมือง) อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

478,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยคลองระบายน้ํา D24-RMC 
บานสะอาดสมศรี หมู 8 ตําบลกมลาไสย  - 
บานสงเปลือย
หมู 7 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยคอบานโนนคอ หมู 9 ตําบล
นาทัน - บานโพนแพง หมู 10 ตําบลดินจี่ 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0 461,000 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยคํากอไผ บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอุม อ.ทาคันโท - บ.ดงจันทร์ หมู 
7 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

462,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยคําขาม บานนางาม ตําบล
โคกเครือ - บานคําขาม ตําบลดงมูล อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

459,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 290/303
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ขุดลอกลําหวยคําจําปา บานดงกลาง หมู 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอุม อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

463,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยทราย บานกุงเกา หมู 8 
ตําบลกุงเกา  - ภูโน หมู 11 ตําบลกุดจิก 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

462,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยปอ ตอนบน สายบานหัวนา
คํา 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี
หมู 6 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยโปรงชาง บานเหลาไฮงาม 
หมู 9 - บานนอยเจริญ หมู 8 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 499,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยมูลตอนบน บานนาตาล หมู 
3 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บานภูฮัง 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

463,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยยังหลง บานหนองโงง หมู 1 
ตําบลกุดคาว- บานบึงทอง หมู 8 ตําบสาม
ขา 
- อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 498,000 -100 % 0
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ขุดลอกลําหวยยาง บานโพน หมู 1 (ทต
.โพน) - บานคลองเตย หมู 5 (อบต.โพน) 
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

461,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยวังหวา บานเกิ้ง หมู 5 ตําบล
นาตาล - บานทาคันโท หมู 9 ตําบลทาคัน
โท อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 496,000 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยสีทน บานนาคอกควาย หมู 
1 ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง - บานหนอง
แวงใต หมู 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

462,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยหนองบอหนองเปลือย บาน
ดอนสนวน
หมู 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บานโนน
ศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 0 998,000 -100 % 0

ขุดลอกลําหวยหนองสอตอนบน  บานนา
อินทร์แปลง หมู 5 
ตําบลขมิ้น - บานหนองสอใต หมู 2 ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

461,000 0 0 0 % 0
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ขุดลอกลําหวยหินลาด  บานโนนอํานวย 
หมู 9 
ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บานภูฮัง 
หมู 5 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0 441,000 0 0 % 0

ขุดลอกลําหวยใหญ บานบึงทอง หมู 8 
ตําบลสามขา
- บานหนองโงง หมู 1 ตําบลกุดคาว อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 497,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,082,000 2,335,000 3,987,000 0
รวมงบลงทุน 6,082,000 2,335,000 3,987,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 6,082,000 2,335,000 3,987,000 2,294,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล

0 0 0 100 % 400,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 460,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 460,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยลําหนองแสน 
บานหนองกุงศรี 
หมู 12 ตําบลหนองกุงศรี - บานหนองหอ
ไตร ตําบล
ลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 988,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 294/303
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ขุดลอกคลองน้ําป่าซอยทวีโชค บานหลุบ 
หมู 7 ตําบลหลุบ - 
บานเหล็ก หมู 10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกคลองน้ําป่าหนองตาออง บานหนอง
คอนชัย หมู 10 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บานนาดี หมู 8 ตําบล
นาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําราง กุดหลม - กุดวังซอ ลํารางกุด
หลม ตําบล
เหลากลาง อําเภอฆองชัย - กุดวังซอ ตําบล
ธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลํารางกุดซวยนอย ลํารางกุดซวย
นอย ตําบลเหลากลาง
อําเภอฆองชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวย หวยสีทน บานหนองแวงใต 
หมู 3 ตําบลขมิ้น
อําเภอเมือง - ตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 295/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยแกงอิไท บานนาอินทร์แปลง 
หมู 5
ตําบลขมิ้น - บานหนองสอใต หมู 2 ตําบล
ลําปาว
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยคลองน้ําป่า บานเมย หมู 5 
ตําบลดงลิง - 
บานหนองตุ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยคลองน้ําป่าหนองสนม,โนน
ยาง,
หนองเบ็ญ บานโพนงาม หมู 8 ตําบลโพน
งาม -
บานโคกลาม หมู 2 ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยคํากอไผ บานชัยศรีสุข หมู 6
 ตําบลยางอูม
- บานไทยเจริญ หมู 8 ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 296/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยคําจําปา บานดงกลาง หมู 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอทาคันโท - ลําน้ํา
ปาว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยคําปลัดโกง บานคําถาวร หมู 
8 ตําบลคําใหญ
อําเภอหวยเม็ก - บานสระแกว เทศบาล
ตําบลคํากาว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยคําปลัดโกง บานหาดทราย
มูล หมู 4 ตําบล
พิมูล - บานโพธิ์ทอง ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยจารย์พิมพ์ บานดอนไมคุม 
หมู 1 ตําบลสงเปลือย - 
บานสมสนุก หมู 8 ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 489,000

ขุดลอกลําหวยซัน บานจุมจัง หมู 1 ตําบลจุ
มจัง - 
บานสมสะอาด หมู 2 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 297/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยตุ บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล - บานยางอูม
หมู 2 ตําบลยางอูม อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยตูบ บานหนองบัว หมู 6 
ตําบล
บึงนาเรียง - บานหนองโน ตําบลหัวหิน 
อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 407,000

ขุดลอกลําหวยทรายดูน บานกุดจิก หมู 8 
ตําบล
กุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยทรายนอย บานโนนเหลี่ยม 
หมู 6 ตําบลหลักเหลี่ยม - 
บานโนนสามัคคี หมู 5 ตําบลนามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยบง บานทาคันโท หมู 9 
ตําบล
ทาคันโท - บานสรางแกว หมู 2 ตําบลกุ
งเกา  
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 298/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยฝาใหญ บานหนองไผ หมู 3 
ตําบลโนนสูง
- ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยมวงตอนบน บานหนองบัวใน 
หมู 4
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลหนอง
อีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยมูล บานดงจันทร์ หมู 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท - บานหนองหิน หมู 4 ตําบล
หนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยยาง บานดงสวาง หมู 6 
ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยยางตอนบน บานโพน หมู 1 
ตําบลโพน - 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 299/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยยูง บานโพนนาดี หมู 10 
ตําบล
หนองผือ - บานทุงกระเดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยโศกอิเฒา บานคําหุง หมู 6 
ตําบลสําราญใต 
- บานคําสรางเที่ยง หมู 1 ตําบลคําสราง
เที่ยง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยสีดา บานโคกใหญ หมู 10 
ตําบลหัวนาคํา - บานหนองไผ ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหนองกวาง บานนอยนา
เจริญ หมู 6 ตําบลคุมเกา
(องค์การบริหารสวนตําบลคุมเกา) - บานทุง
กระเดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว  (เทศบาลตําบลกุดสิม) อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหนองซองแมว บานแกเปะ 
หมู 7
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บานกุด
ครอง 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 300/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยหนองดู (ตอนบน) บานแก
เปะ 
หมู 7 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บาน
กุดครอง หมู 4 ตําบลดอนจาน อําเภอดอน
จาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหนองสอตอนบน บานนา
อินทร์แปลง หมู 5 
ตําบลขมิ้น - บานหนองสอใต หมู 2 ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหลัว (ตอนลาง) บานคอ หมู 
10 ตําบล
ลําหวยหลัว อําเภอสมเด็จ - บานหนองนอย 
หมู 7 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหลุบเลา บานคําบอน หมู 3 
ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลําปาว 
อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 301/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกลําหวยหัวชาง บานคําแคน หมู 7 
ตําบลกุงเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ลําน้ํา
ปาว 
ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยหินลาด บานโนนอํานวย หมู 
8
ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท - บานภูฮัง 
ตําบล
ดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

ขุดลอกลําหวยใหญโปรงชาง บานโนนยาง 
หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - บานนอยเจริญ ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 331,000

ขุดลอกลําหัวยวังหวา บานเกิ้ง หมู 5 ตําบล
นาตาล
- เขตเทศบาลตําบลทาคันโท อําเภอทาคัน
โท
จังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 302/303



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขุดลอกหนองบอหนองเปลือย บานดอน
สนวน 
หมู 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บานโนน
ศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 499,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 19,680,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 19,680,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,536,000
รวมแผนงานการเกษตร 6,082,000 2,335,000 3,987,000 22,830,000

รวมทุกแผนงาน 783,292,927.47 853,426,701.29 1,010,000,000 726,500,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25 หนา : 303/303



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 16,133,400

คาชําระดอกเบี้ย 3,340,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,247,080

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสํารองจาย 31,240,160

รายจายตามขอผูกพัน 3,701,430

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

10,962,910

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

800,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

6,000,000

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

3,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพลูกจางประจํา 
(กสจ.)

45,200

เงินชวยพิเศษ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 1/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 16,133,400

คาชําระดอกเบี้ย 3,340,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,247,080

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสํารองจาย 31,240,160

รายจายตามขอผูกพัน 3,701,430

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

10,962,910

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

800,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

6,000,000

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

3,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพลูกจางประจํา 
(กสจ.)

45,200

เงินชวยพิเศษ

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 2/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,399,320

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

300,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

7,264,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

39,444,270 236,640 194,675,980 2,392,980 2,156,040 2,112,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

654,720 24,047,000 33,600 33,600

เงินประจําตําแหนง 842,400 195,000 72,600 42,600 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,790,900 5,653,880 127,200 589,440 162,000 322,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

741,900 343,840 48,000 18,000 60

เงินวิทยฐานะ 25,212,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,399,320

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

300,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,099,680

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

7,264,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,518,120 396,000 248,932,630

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

134,400 24,903,320

เงินประจําตําแหนง 239,400 1,410,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 9,964,590 24,610,090

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

592,620 1,744,420

เงินวิทยฐานะ 25,212,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร คาจางลูกจางประจํา 1,806,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

7,660,000 40,000

คาเบี้ยประชุม 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

333,000 30,000 10,000 5,000

คาเชาบาน 1,286,000 462,000 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

395,970 104,900 8,000 8,800 29,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,493,000 4,686,920 20,000 120,000 164,250

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

923,850

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจางหนวยงานสํารวจ
ความพึงพอใจ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร คาจางลูกจางประจํา 2,249,760 4,055,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

7,700,000

คาเบี้ยประชุม 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 418,000

คาเชาบาน 439,200 2,295,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

123,800 670,470

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,038,000 9,522,170

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 943,850

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจางหนวยงานสํารวจ
ความพึงพอใจ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
ในการเดินทางไป
ราชการ

220,000 10,000 20,000

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

375,000

คาฝึกอบรมสัมมนา
กิจการขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด

300,000

คาฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

200,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

100,000

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด ดาน
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุและใหคําแนะ
นําเกี่ยวกับการดําเนิน
งานแกบุคลากรของ
โรงเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
ในการเดินทางไป
ราชการ

50,000 300,000

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

375,000

คาฝึกอบรมสัมมนา
กิจการขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด

300,000

คาฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

200,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

100,000

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด ดาน
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุและใหคําแนะ
นําเกี่ยวกับการดําเนิน
งานแกบุคลากรของ
โรงเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

250,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทึก
บัญชีและการจัดทํา
รายงานการเงินดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-laas) ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

60,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

250,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทึก
บัญชีและการจัดทํา
รายงานการเงินดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-laas) ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

60,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ 
e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

60,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

60,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

150,000

โครงการรูรักษ์ สามัคคี 
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

300,000

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ 
e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

60,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

60,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ์

150,000

โครงการรูรักษ์ สามัคคี 
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

300,000

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความรู ปลุก
จิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต องค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 345,000 840,000 20,000 30,000

คาใชจายในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ

20,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

200,000

โครงการเขาคายพัฒนา
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

80,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

80,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
โรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

400,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา ผูยากจนหรือผู
ดอยโอกาส
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

759,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความรู ปลุก
จิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต องค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 700,000 1,935,000

คาใชจายในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ

20,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
และคาเชาที่พัก

200,000

โครงการเขาคายพัฒนา
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

80,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

80,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
โรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

400,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา ผูยากจนหรือผู
ดอยโอกาส
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

759,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 14/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร   
การเรียนการสอน

40,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

100,000

โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

70,000

โครงการประชุมทาง
วิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

100,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

รวมกับสถาบันอุดม
ศึกษา (MOU)

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน 
(MOU)

2,060,500

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 15/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร   
การเรียนการสอน

40,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

100,000

โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

70,000

โครงการประชุมทาง
วิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา

100,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

รวมกับสถาบันอุดม
ศึกษา (MOU)

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน 
(MOU)

2,060,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 
กลุมสาระ   
การเรียนรูโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

100,000

โครงการลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

70,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมการ
ศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21

4,032,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 
กลุมสาระ   
การเรียนรูโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์

100,000

โครงการลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

70,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

100,000

โครงการศูนย์การเรียนรู
ดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมการ
ศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21

4,032,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดระหวางปิด
ภาคเรียน   
ใหแกนักเรียนในสังกัด

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับคาใช
จายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,892,600

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

11,964,600

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น 
(คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

3,015,000

โครงการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศูนย์โฮมสุข)

1,500,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุน

170,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 19/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดระหวางปิด
ภาคเรียน   
ใหแกนักเรียนในสังกัด

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับคาใช
จายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,892,600

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

11,964,600

เงินอุดหนุนสําหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น 
(คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

3,015,000

โครงการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศูนย์โฮมสุข)

1,500,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุน

170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพอาสา
สมัครประจําศูนย์โฮ
มสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์

5,000,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

400,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนําคนรุนใหม
หัวใจเพื่อสังคม

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตน
แบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart 
Farmer)

300,000

โครงการพัฒนาสงเสริม
อาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาออก
แบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพอาสา
สมัครประจําศูนย์โฮ
มสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์

5,000,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมสตรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจังหวัด
กาฬสินธุ์

400,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนําคนรุนใหม
หัวใจเพื่อสังคม

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตน
แบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart 
Farmer)

300,000

โครงการพัฒนาสงเสริม
อาชีพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

โครงการพัฒนาออก
แบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบ
อินทรีย์

200,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูสูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการอบรมดานแปร
รูปผลผลิตทางการ
เกษตร

200,000

คาสงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ์

โครงการองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์
ฟุตบอลคัพตานยาเสพ
ติด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบ
อินทรีย์

200,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูสูคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000

โครงการอบรมดานแปร
รูปผลผลิตทางการ
เกษตร

200,000

คาสงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม

450,000 450,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

400,000 400,000

โครงการปฏิบัติธรรม 200,000 200,000

โครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา 
กาฬสินธุ์

500,000 500,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ์
ฟุตบอลคัพตานยาเสพ
ติด

1,000,000 1,000,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 24/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  
คาพาหนะและคาเชาที่
พัก

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 910,000 184,800 40,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77,000 2,000 5,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 115,000

วัสดุกอสราง 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 162,000 20,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 262,000 175,000 15,000 50,000

วัสดุการเกษตร 20,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 730,000 130,000 50,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 25/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  
คาพาหนะและคาเชาที่
พัก

800,000 800,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

400,000 400,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

60,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 1,384,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 344,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 120,000

วัสดุกอสราง 3,838,000 794,000 4,672,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,000,000 1,212,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,300,000 1,500,000 4,302,000

วัสดุการเกษตร 5,000 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 1,150,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 26/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 380,000

วัสดุกีฬา 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,210,000

วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,200,000 5,931,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000 81,000

คาบริการไปรษณีย์ 180,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

240,000 922,840

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 9,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 15,200

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

46,100

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
บานเลื่อน 2 ชั้น

18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต

1,320,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 27/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 380,000

วัสดุกีฬา 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 1,220,000

วัสดุจราจร 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 8,131,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 161,000

คาบริการไปรษณีย์ 180,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

79,920 1,242,760

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 9,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 15,200

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

46,100

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
บานเลื่อน 2 ชั้น

18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต

1,320,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 28/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับ
งานประมวลผล (กอง
คลัง)

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับ
งานประมวลผล (กอง
พัสดุและทรัพย์สิน)

46,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 46,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล 
(กองการเจาหนาที่)

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล 
(สํานักงานเลขานุการฯ)

23,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 29/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับ
งานประมวลผล (กอง
คลัง)

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับ
งานประมวลผล (กอง
พัสดุและทรัพย์สิน)

46,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล 
(กองการเจาหนาที่)

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล 
(สํานักงานเลขานุการฯ)

23,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 30/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล (สํานักปลัด)

69,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักปลัด)

22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

5,200

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network

8,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network
(กองคลัง)

8,900

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 31/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล (สํานักปลัด)

69,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักปลัด)

22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

5,200

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network

8,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network
(กองคลัง)

8,900

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 32/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network 
(กองการเจาหนาที่)

8,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

11,600

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (กองการเจา
หนาที่)

5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจง

300,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทอมเดินแถว 
(กลองเซ็กส์เทท ทอม) 
โรงเรียนบัวขาว

94,000

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

76,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 33/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network 
(กองการเจาหนาที่)

8,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

11,600

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (กองการเจา
หนาที่)

5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจง

300,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทอมเดินแถว 
(กลองเซ็กส์เทท ทอม) 
โรงเรียนบัวขาว

94,000

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

76,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 34/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

152,000

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนบัวขาว

152,000

กลองหาง รํามะนาและ
ขาตั้ง หนา 10 นิ้ว

17,000

กลองใหญเดินแถว 
ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

114,000

กลองใหญเดินแถว 
ขนาด 24 นิ้ว โรงเรียน
ขมิ้นพิทยาสรรพ์

65,000

กีตาร์โปรงไฟฟ้า 9,000

กีตาร์ไฟฟ้า 41,000

เครื่องขยายเสียงสําหรับ
กีตาร์พรอมลําโพง

27,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 
นิ้ว โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

8,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 
นิ้ว โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

16,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 35/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

152,000

กลองสแนร์เดินแถว 
โรงเรียนบัวขาว

152,000

กลองหาง รํามะนาและ
ขาตั้ง หนา 10 นิ้ว

17,000

กลองใหญเดินแถว 
ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

114,000

กลองใหญเดินแถว 
ขนาด 24 นิ้ว โรงเรียน
ขมิ้นพิทยาสรรพ์

65,000

กีตาร์โปรงไฟฟ้า 9,000

กีตาร์ไฟฟ้า 41,000

เครื่องขยายเสียงสําหรับ
กีตาร์พรอมลําโพง

27,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 
นิ้ว โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

8,000

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 
นิ้ว โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

16,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 36/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เทนเนอร์แซกโซโฟน 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

136,000

เทนเนอร์แซกโซโฟน 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

68,000

เทนเนอร์สไลด์
ทรอมโบน

42,000

บีแฟลตคลาริเนต 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

26,000

บีแฟลตคลาริเนต 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

26,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนบัวขาว

252,000

เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 
เฟรต

13,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 37/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เทนเนอร์แซกโซโฟน 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

136,000

เทนเนอร์แซกโซโฟน 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

68,000

เทนเนอร์สไลด์
ทรอมโบน

42,000

บีแฟลตคลาริเนต 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

26,000

บีแฟลตคลาริเนต 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

26,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

28,000

บีแฟลตทรัมเป็ต 
โรงเรียนบัวขาว

252,000

เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 
เฟรต

13,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 38/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พิณไฟฟ้า 3 สาย 15 
เฟรต

8,500

ฟลูต 26,000

มาร์ชชิ่งบาริโทน 118,000

มาร์ชชิ่งเมโลโฟน 99,000

ไมคฑา 15,000

อัลโตแซกโซโฟน 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

55,000

อัลโตแซกโซโฟน 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

55,000

เอฟเฟ็กกีตาร์ 16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 39/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พิณไฟฟ้า 3 สาย 15 
เฟรต

8,500

ฟลูต 26,000

มาร์ชชิ่งบาริโทน 118,000

มาร์ชชิ่งเมโลโฟน 99,000

ไมคฑา 15,000

อัลโตแซกโซโฟน 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

55,000

อัลโตแซกโซโฟน 
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี

55,000

เอฟเฟ็กกีตาร์ 16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000 92,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 40/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (InkTank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 
2 ชั้น

9,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตง
พุมไม

29,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 41/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (InkTank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 
2 ชั้น

9,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตง
พุมไม

29,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer)

7,500 7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยราคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได

150,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 42/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการงานปรับปรุง
ตอเติมหลังคาเหล็กทาง
เดินเขาหอประชุมหลัง
ใหม โรงเรียนหนองชุม
แสงวิทยาคม

โครงการซอมแซม
หลังคาอาคารเอนก
ประสงค์ผนังตาขาย 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

โครงการทาสีภายนอก
อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

โครงการทาสีอาคาร
เรียน 3 โรงเรียนดงมูล
วิทยาคม

โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรง
เรียนจุมจังพลังราษฎร์

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบไฟฟ้า 
โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 43/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการงานปรับปรุง
ตอเติมหลังคาเหล็กทาง
เดินเขาหอประชุมหลัง
ใหม โรงเรียนหนองชุม
แสงวิทยาคม

149,000 149,000

โครงการซอมแซม
หลังคาอาคารเอนก
ประสงค์ผนังตาขาย 
โรงเรียนหนองหาง
พิทยา

150,000 150,000

โครงการทาสีภายนอก
อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี

149,900 149,900

โครงการทาสีอาคาร
เรียน 3 โรงเรียนดงมูล
วิทยาคม

150,000 150,000

โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรง
เรียนจุมจังพลังราษฎร์

144,000 144,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบไฟฟ้า 
โรงเรียนทรายมูล
พิทยาคม

150,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 44/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคาร ค. (อาคาร
ปฏิบัติการนาฏศิลป์) 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารราชศิลป์ 
โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารเรียนดอนหัน 
โรงเรียนลําปาววิทยาคม

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

โครงการปรับปรุงผนัง
กั้นหองเรียน อาคาร 4 
โรงเรียนบัวขาว

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 100/27 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 45/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคาร ค. (อาคาร
ปฏิบัติการนาฏศิลป์) 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

251,000 251,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารราชศิลป์ 
โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

150,000 150,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารเรียนดอนหัน 
โรงเรียนลําปาววิทยาคม

163,000 163,000

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนนาเชือก
วิทยาคม

150,000 150,000

โครงการปรับปรุงผนัง
กั้นหองเรียน อาคาร 4 
โรงเรียนบัวขาว

150,000 150,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 100/27 
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

150,000 150,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 46/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
หัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง - บานคํา
ป่าหวาน ตําบล
นาขาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
4R-LMC บานไผทอง 
หมู 15 ตําบลหลุบ - 
บานดอนมวง หมู 9 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกใหญ หมู 1 
ตําบลบัวบาน - บาน
โนนสมบูรณ์ หมู 11 
ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 47/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
หัวเมย หมู 7 
ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหวยผึ้ง - บานคํา
ป่าหวาน ตําบล
นาขาม อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
4R-LMC บานไผทอง 
หมู 15 ตําบลหลุบ - 
บานดอนมวง หมู 9 
ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โคกใหญ หมู 1 
ตําบลบัวบาน - บาน
โนนสมบูรณ์ หมู 11 
ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 48/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานนานอย หมู 
5 ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12
ตําบลหวยโพธิ์ - บาน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
ขวัญเมือง หมู 7 ตําบล
นามน - เขตเทศบาลสง
เปลือย  ตําบลสงเปลือย 
 อําเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 49/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เชียงเครือ หมู 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานนานอย หมู 
5 ตําบลมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
ดอนปอแดง หมู 12
ตําบลหวยโพธิ์ - บาน
ดอนนาแก หมู 8 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
ขวัญเมือง หมู 7 ตําบล
นามน - เขตเทศบาลสง
เปลือย  ตําบลสงเปลือย 
 อําเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 50/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
ดี หมู 9
ตําบลนาดี - บานดอนขี้
เหล็ก หมู 12 ตําบลอุม
เมา  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศิลา  หมู 4 ตําบล
หนองกุงศรี –  บาน
หนองบัวแดง  หมู 2  
ตําบลหนองใหญ  
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10,
บานโนนสําราญ หมู 14, 
บานบุงคลา หมู 6 
ตําบลบัวขาว - 
บานอางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 51/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบานนา
ดี หมู 9
ตําบลนาดี - บานดอนขี้
เหล็ก หมู 12 ตําบลอุม
เมา  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนศิลา  หมู 4 ตําบล
หนองกุงศรี –  บาน
หนองบัวแดง  หมู 2  
ตําบลหนองใหญ  
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
โนนสวรรค์ หมู 10,
บานโนนสําราญ หมู 14, 
บานบุงคลา หมู 6 
ตําบลบัวขาว - 
บานอางแกว หมู 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 52/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สามขา หมู 3 
ตําบลสามขา - บาน
บอนเขียว ตําบลนาขาม 
อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เสียว หมู 2 ตําบลหัวงัว 
- บานโนนตูม หมู 4 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกวาง หมู 7 
ตําบลหนองผือ - บาน
โนนสะอาด หมู 3 
ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 53/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
สามขา หมู 3 
ตําบลสามขา - บาน
บอนเขียว ตําบลนาขาม 
อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
เสียว หมู 2 ตําบลหัวงัว 
- บานโนนตูม หมู 4 
ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกวาง หมู 7 
ตําบลหนองผือ - บาน
โนนสะอาด หมู 3 
ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุง  หมู 9  ตําบล
หัวงัว - บานทางาม หมู 
9 ตําบลอุมเมา  อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงเหนือ หมู 4 
ตําบลหนองกุง - ทาง
แยก  บานโคกกวาง หมู 
7  ตําบลไผ  อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหวา หมู 9 ตําบล
หนองกุงศรี - บานหนอง
ไมตาย  หมู 4  ตําบล
โคกเครือ  อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 55/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุง  หมู 9  ตําบล
หัวงัว - บานทางาม หมู 
9 ตําบลอุมเมา  อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองกุงเหนือ หมู 4 
ตําบลหนองกุง - ทาง
แยก  บานโคกกวาง หมู 
7  ตําบลไผ  อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหวา หมู 9 ตําบล
หนองกุงศรี - บานหนอง
ไมตาย  หมู 4  ตําบล
โคกเครือ  อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง หมู 2  ตําบล
หนองหาง - บานวังมน 
หมู 3 ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายภายใน
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ
ฝั่งขวาจากบานโจด หมู 
10 ตําบลเจาทา - ประตู
เปิด - ปิด
ระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - 
ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 57/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบาน
หนองหาง หมู 2  ตําบล
หนองหาง - บานวังมน 
หมู 3 ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายภายใน
โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

485,000 485,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองน้ําสายใหญ
ฝั่งขวาจากบานโจด หมู 
10 ตําบลเจาทา - ประตู
เปิด - ปิด
ระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - 
ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 58/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเสน
หนาองค์การบริหารสวน
ตําบลเหลาออยจากบาน
ทุงเจริญ หมู 11  ตําบล
เหลาออย - บานสอง
หอง  หมู 11 ตําบลรอง
คํา  อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหลังคัน
คลอง 6R หมู 2
บานหนองแปน ตําบล
หนองแปน อําเภอกมลา
ไสย - 
บานโนนทัน หมู 8 
ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 59/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเสน
หนาองค์การบริหารสวน
ตําบลเหลาออยจากบาน
ทุงเจริญ หมู 11  ตําบล
เหลาออย - บานสอง
หอง  หมู 11 ตําบลรอง
คํา  อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหลังคัน
คลอง 6R หมู 2
บานหนองแปน ตําบล
หนองแปน อําเภอกมลา
ไสย - 
บานโนนทัน หมู 8 
ตําบลเหลากลาง อําเภอ
ฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหวย
เตียมตนตาล 
บานโนนสําราญ หมู 5 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง 
- บานชาด หมู 8 ตําบล
นาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เครือ หมู 1 –
บานหนองโน หมู 13 - 
ถนนหนองริวหนัง ตําบล
โคกเครือ
– บานหนองสามขา หมู 
5 ตําบลหนองบัว 
อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหวย
เตียมตนตาล 
บานโนนสําราญ หมู 5 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง 
- บานชาด หมู 8 ตําบล
นาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เครือ หมู 1 –
บานหนองโน หมู 13 - 
ถนนหนองริวหนัง ตําบล
โคกเครือ
– บานหนองสามขา หมู 
5 ตําบลหนองบัว 
อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 62/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากป่า
โคกเอน บานโคกกลาง 
หมู 14 - บานหนองแข  
หมู 2 ตําบลดงมูล - เขต
เทศบาลตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
2L-4R-LMC บานไผ
ทอง หมู 15 ตําบลหลุบ 
- บานเหล็ก หมูที่ 
10 ตําบลเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกุด
โดน หมู 1 ตําบล
กุดโดน - บานกุดทาลือ 
ตําบลหวยเม็ก อําเภอ
หวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากป่า
โคกเอน บานโคกกลาง 
หมู 14 - บานหนองแข  
หมู 2 ตําบลดงมูล - เขต
เทศบาลตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนน
เลียบคลองชลประทาน
2L-4R-LMC บานไผ
ทอง หมู 15 ตําบลหลุบ 
- บานเหล็ก หมูที่ 
10 ตําบลเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานกุด
โดน หมู 1 ตําบล
กุดโดน - บานกุดทาลือ 
ตําบลหวยเม็ก อําเภอ
หวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานขาว
หลาม 
หมู 2,16 องค์การ
บริหารสวนตําบลกมลา
ไสย อําเภอ
กมลาไสย - บานดง
สวาง หมู 5 ตําบลหวย
โพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ลาม หมู 16
ตําบลดงลิง - บานสวาง 
หมู 9 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานขาว
หลาม 
หมู 2,16 องค์การ
บริหารสวนตําบลกมลา
ไสย อําเภอ
กมลาไสย - บานดง
สวาง หมู 5 ตําบลหวย
โพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ลาม หมู 16
ตําบลดงลิง - บานสวาง 
หมู 9 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ศรี หมู 3 - บาน
หนองมะงง หมู 4 ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง - 
บานขมิ้น ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
สําราญ หมู 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย  
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไค
นุน หมู 11 ตําบลไคนุน 
- บานภูเงิน หมู 11 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
ศรี หมู 3 - บาน
หนองมะงง หมู 4 ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง - 
บานขมิ้น ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานโคก
สําราญ หมู 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอรองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย  
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานไค
นุน หมู 11 ตําบลไคนุน 
- บานภูเงิน หมู 11 
ตําบลนิคมหวยผึ้ง 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 68/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง 
หมู 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 9 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
สวาง หมู 6 ตําบล
สงเปลือย - บานยอด
แกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 69/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เชียงเครือ หมู 1 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง 
หมู 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
บัง หมู 9 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
สวาง หมู 6 ตําบล
สงเปลือย - บานยอด
แกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 70/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนขี้เหล็ก หมู 12 
ตําบลอุมเมา - บานหลุม
ขาว หมู 7 ตําบลนาดี  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนยานาง หมู 7 
จากวัดสวางโพธิ์ทอง 
ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
บานเชียงสา 
เทศบาลตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเดช
อุดม หมู 1 ตําบลพิมูล - 
บานครองทรัพย์ ตําบล
ทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 71/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนขี้เหล็ก หมู 12 
ตําบลอุมเมา - บานหลุม
ขาว หมู 7 ตําบลนาดี  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนยานาง หมู 7 
จากวัดสวางโพธิ์ทอง 
ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
บานเชียงสา 
เทศบาลตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเดช
อุดม หมู 1 ตําบลพิมูล - 
บานครองทรัพย์ ตําบล
ทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทา
แห หมู 1 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ใครนุน ตําบลมะคา 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
สวาง หมู 16 
ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง - ชุมชนทาสินคา 
ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
สวาง หมู 16 
ลําสระคลอง (จากซอย
น้ําทิพย์ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์) 
ถึงบานดอนยานาง หมู 
1 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทา
แห หมู 1 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บาน
ใครนุน ตําบลมะคา 
อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
สวาง หมู 16 
ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง - ชุมชนทาสินคา 
ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานทุง
สวาง หมู 16 
ลําสระคลอง (จากซอย
น้ําทิพย์ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์) 
ถึงบานดอนยานาง หมู 
1 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก 
หมู 7 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บาน
หนองกะตัน หมู 5 
ตําบลหนองหาง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
ขาม หมู 8  ตําบลโนน
นาจาน -  บานหวาน 
ตําบลบอแกว อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
ใต ตําบลสงเปลือย
อําเภอนามน - บาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
โก 
หมู 7 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บาน
หนองกะตัน หมู 5 
ตําบลหนองหาง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
ขาม หมู 8  ตําบลโนน
นาจาน -  บานหวาน 
ตําบลบอแกว อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
ใต ตําบลสงเปลือย
อําเภอนามน - บาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร อําเภอหวย
ผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
มูล หมู 3 ตําบล
หนองใหญ - บานหนอง
กบ หมู 9 ตําบลโคก
เครือ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
สีนวล หมู 3 
ตําบลนาคู - บานหิน
ลาด หมู 2 ตําบลบอ
แกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานบึง
ไฮ หมู 4,14
ตําบลหลักเมือง - บาน
บอ หมู 2 ตําบลธัญญา 
อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
มูล หมู 3 ตําบล
หนองใหญ - บานหนอง
กบ หมู 9 ตําบลโคก
เครือ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนา
สีนวล หมู 3 
ตําบลนาคู - บานหิน
ลาด หมู 2 ตําบลบอ
แกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานบึง
ไฮ หมู 4,14
ตําบลหลักเมือง - บาน
บอ หมู 2 ตําบลธัญญา 
อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานป่า
ยาง หมู 5
เทศบาลตําบลทาลาดดง
ยาง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานหนอง
หวา ตําบลชื่นชม 
อําเภอ
ชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเมย 
หมู 5 ตําบล
ดงลิง - บานทาเพลิง 
หมู 1 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองกุงนอย 
หมู 9 ตําบลสําราญใต - 
บานนอยนาไรเดียว หมู 
2 ตําบล
คําสรางเที่ยง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 79/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานป่า
ยาง หมู 5
เทศบาลตําบลทาลาดดง
ยาง อําเภอหวยเม็ก 
จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานหนอง
หวา ตําบลชื่นชม 
อําเภอ
ชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานเมย 
หมู 5 ตําบล
ดงลิง - บานทาเพลิง 
หมู 1 ตําบลเจาทา 
อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองกุงนอย 
หมู 9 ตําบลสําราญใต - 
บานนอยนาไรเดียว หมู 
2 ตําบล
คําสรางเที่ยง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 80/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 1 
ตําบลหนองสรวง - บาน
โคกใหญ หมู 7 ตําบล
หนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 2  
ตําบลหนองสรวง - บาน
โคกใหญ หมู 7 ตําบล
หนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองหญาโยน
หมู 3 และบานหนอง
แสง หมู 2 ตําบลสง
เปลือย อําเภอ
เขาวง - บานนาโก หมู 
1 ตําบลนาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 81/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 1 
ตําบลหนองสรวง - บาน
โคกใหญ หมู 7 ตําบล
หนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองสรวง หมู 2  
ตําบลหนองสรวง - บาน
โคกใหญ หมู 7 ตําบล
หนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองหญาโยน
หมู 3 และบานหนอง
แสง หมู 2 ตําบลสง
เปลือย อําเภอ
เขาวง - บานนาโก หมู 
1 ตําบลนาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 82/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาใหญ หมู 7 ตําบล
เหลาใหญ อําเภอกุฉิ
นารายณ์ – บานโนน
ศาลา หมู  3  ตําบลภู
แลนชาง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานอุม
เมา หมู 1 ตําบลอุมเมา 
- บานหลุมขาว หมู 7 
ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทาน 
2L-RMC หมูที่ 5 
เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุมเมา
(ฝั่งสวนอาหารราน
แหลมแทน) อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 83/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
เหลาใหญ หมู 7 ตําบล
เหลาใหญ อําเภอกุฉิ
นารายณ์ – บานโนน
ศาลา หมู  3  ตําบลภู
แลนชาง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานอุม
เมา หมู 1 ตําบลอุมเมา 
- บานหลุมขาว หมู 7 
ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

396,000 396,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทาน 
2L-RMC หมูที่ 5 
เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุมเมา
(ฝั่งสวนอาหารราน
แหลมแทน) อําเภอยาง
ตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 84/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองบานวังยูง 
หมู 5 ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง - ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนา
องค์การ
บริหารสวนตําบลบัวขาว 
บานโนนสําราญ หมู 14
ตําบลบัวขาว - บานอาง
แกว หมู 14 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหวาง
ตําบล สายบาน
โนนภักดี หมู 9 บาน
โนนหัวชาง หมู 13 
ตําบลนาเชือก - บาน
นากุง หมู 6 ตําบลเขา
พระนอน อําเภอยาง
ตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 85/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองบานวังยูง 
หมู 5 ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง - ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนา
องค์การ
บริหารสวนตําบลบัวขาว 
บานโนนสําราญ หมู 14
ตําบลบัวขาว - บานอาง
แกว หมู 14 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหวาง
ตําบล สายบาน
โนนภักดี หมู 9 บาน
โนนหัวชาง หมู 13 
ตําบลนาเชือก - บาน
นากุง หมู 6 ตําบลเขา
พระนอน อําเภอยาง
ตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 86/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบาน
โคกกลาง หมู 12
ตําบลจุมจัง - บานสม
สะอาด  หมู 2 ตําบลสม
สะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานดงบัง 
หมู 15 
(สายบานฮาง) ตําบลหัว
นาคํา - บานดอนขี หมู 
5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขาง 
สถานีตํารวจภูธรรองคํา
หมู  13 ตําบลรองคํา – 
บานหนองคู ตําบลเหลา
ออย อําเภอ
รองคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:29 หนา : 87/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบาน
โคกกลาง หมู 12
ตําบลจุมจัง - บานสม
สะอาด  หมู 2 ตําบลสม
สะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานดงบัง 
หมู 15 
(สายบานฮาง) ตําบลหัว
นาคํา - บานดอนขี หมู 
5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขาง 
สถานีตํารวจภูธรรองคํา
หมู  13 ตําบลรองคํา – 
บานหนองคู ตําบลเหลา
ออย อําเภอ
รองคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 88/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานกก
กอก หมู 11 
ตําบลเหนือ - ถนนบาย
พาส  (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) 
ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานชาด
พัฒนา หมู 14 ตําบลนา
คู - บานหนองขามป้อม 
หมู 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดอน
ขา หมู 6 ตําบล
โคกสะอาด - บานกุด
ฆองชัย (ดงสวาง) หมู 8 
ตําบล
ฆองชัยพัฒนา อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 89/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานกก
กอก หมู 11 
ตําบลเหนือ - ถนนบาย
พาส  (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) 
ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานชาด
พัฒนา หมู 14 ตําบลนา
คู - บานหนองขามป้อม 
หมู 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานดอน
ขา หมู 6 ตําบล
โคกสะอาด - บานกุด
ฆองชัย (ดงสวาง) หมู 8 
ตําบล
ฆองชัยพัฒนา อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 90/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานไทย
เจริญ หมู 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บาน
คําบอน หมู 5 ตําบลยาง
อูม อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
พิมาน ตําบลพิมูล  – 
บานครองทรัพย์ ตําบล
ทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
ยาง หมู 11 
ตําบลเหลาไฮงาม - 
สะพานหวยแดง 
(บานโป่ง) - ตําบล
บุงเลิศ  อําเภอเมยวดี  
จังหวัดรอยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 91/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานไทย
เจริญ หมู 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บาน
คําบอน หมู 5 ตําบลยาง
อูม อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
พิมาน ตําบลพิมูล  – 
บานครองทรัพย์ ตําบล
ทรายทอง อําเภอหวย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
ยาง หมู 11 
ตําบลเหลาไฮงาม - 
สะพานหวยแดง 
(บานโป่ง) - ตําบล
บุงเลิศ  อําเภอเมยวดี  
จังหวัดรอยเอ็ด

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 92/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
ยาง หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - หนอง
กานเหลือง – บานนา
ไคร หมู 7 ตําบล
กุดหวา  อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
หัวเขื่อน หมู 5 
ตําบลภูดิน - บานโนน
อุดม หมู 8 ตําบลลํา
ปาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานสวน
ผึ้ง หมู 8 
ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
– หวยแดง - ตําบลบุง
เลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 93/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
ยาง หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - หนอง
กานเหลือง – บานนา
ไคร หมู 7 ตําบล
กุดหวา  อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานโนน
หัวเขื่อน หมู 5 
ตําบลภูดิน - บานโนน
อุดม หมู 8 ตําบลลํา
ปาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานสวน
ผึ้ง หมู 8 
ตําบลเหลาไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
– หวยแดง - ตําบลบุง
เลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด

145,000 145,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 94/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานเสียว 
หมู 5 ตําบลหัวงัว - 
ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หนองโน หมู 7 ตําบล
หัวหิน – บานนาสีนวล 
หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง  
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหวย
มวง หมู 6  ตําบลคํา
ใหญ - บานกุดทาลือ 
(เทศบาลตําบลทาลาด
ดงยาง) ตําบลหวยเม็ก 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 95/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานเสียว 
หมู 5 ตําบลหัวงัว - 
ตําบลนาดี อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000 497,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หนองโน หมู 7 ตําบล
หัวหิน – บานนาสีนวล 
หมู 2 ตําบลบึงนาเรียง  
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานหวย
มวง หมู 6  ตําบลคํา
ใหญ - บานกุดทาลือ 
(เทศบาลตําบลทาลาด
ดงยาง) ตําบลหวยเม็ก 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 96/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก 
- บานแจนแลน  หมู 13 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปฎิรูป
บานคํากั้ง หมู 10 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอ
กุฉินารายณ์ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน ตําบล
แจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0011 
บานมหาไชย - บานบัว
สามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 97/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
หวาย หมู 5 ตําบลนาโก 
- บานแจนแลน  หมู 13 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปฎิรูป
บานคํากั้ง หมู 10 
ตําบลเหลาใหญ อําเภอ
กุฉินารายณ์ - บาน
หนองฟ้าเลื่อน ตําบล
แจนแลน อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0011 
บานมหาไชย - บานบัว
สามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

6,169,400 6,169,400

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 98/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
ดงขวาง บานกอก หมู 
11 ตําบล
ผาเสวย - บานดงบัง หมู 
6 ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโนนชาด หมู  8  
ตําบลหนองแวง  อําเภอ
สมเด็จ -  บานป่านก
ขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองผือพัฒนา หมู 
9 ตําบล
หนองผือ อําเภอเขาวง - 
บานหนองขามป้อม หมู 
2 ตําบล
สายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 99/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
ดงขวาง บานกอก หมู 
11 ตําบล
ผาเสวย - บานดงบัง หมู 
6 ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานโนนชาด หมู  8  
ตําบลหนองแวง  อําเภอ
สมเด็จ -  บานป่านก
ขาบ หมู 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหนองผือพัฒนา หมู 
9 ตําบล
หนองผือ อําเภอเขาวง - 
บานหนองขามป้อม หมู 
2 ตําบล
สายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 100/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหวยแสงกลาง หมู 
9 ตําบลภูปอ - บานโคก
ใหญ ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย 
ทช. 4040 บานไทย
เจริญ หมู 9
ตําบลดงสมบูรณ์  ถึง 
บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
อําเภอทาคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ขางโรงเรียนแกงนาขาม 
บาน
แกงนาขาม หมู 5 ตําบล
นาจารย์ - บานโจด หมู 
6 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 101/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง  สาย
บานหวยแสงกลาง หมู 
9 ตําบลภูปอ - บานโคก
ใหญ ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย 
ทช. 4040 บานไทย
เจริญ หมู 9
ตําบลดงสมบูรณ์  ถึง 
บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
อําเภอทาคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ขางโรงเรียนแกงนาขาม 
บาน
แกงนาขาม หมู 5 ตําบล
นาจารย์ - บานโจด หมู 
6 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 102/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ดานขี้หมา บานสายป่า
แดง หมู 4
ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะ
คํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานแกงพฤาชัย หมู 7 
ตําบลหมูมน
- บานคํากุง หมู 5 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานคําสรางเที่ยง ตําบล
คําสรางเที่ยง
อําเภอสามชัย - บานแก 
ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 103/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ดานขี้หมา บานสายป่า
แดง หมู 4
ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะ
คํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานแกงพฤาชัย หมู 7 
ตําบลหมูมน
- บานคํากุง หมู 5 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานคําสรางเที่ยง ตําบล
คําสรางเที่ยง
อําเภอสามชัย - บานแก 
ตําบลโนนศิลา อําเภอ
สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 104/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ
- บานถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์
- บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาโก หมู 4 ตําบล
ขมิ้น - บาน
หนองสอใต หมู 2 
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 105/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโคกเจริญ หมู 2 
ตําบลนามะเขือ
- บานถ้ําปลา หมู 3 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์
- บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาโก หมู 4 ตําบล
ขมิ้น - บาน
หนองสอใต หมู 2 
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนาบอน หมู 2 
ตําบลนาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 106/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนเขวา หมู 4 
ตําบลฆองชัยพัฒนา
- บานกุดเชื่อม หมู 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะอาดไชยศรี หมู 
3 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขต
เทศบาลตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 107/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานโนนเขวา หมู 4 
ตําบลฆองชัยพัฒนา
- บานกุดเชื่อม หมู 3 
ตําบลลําชี อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะพานหิน หมู 3 
ตําบลนาบอน
อําเภอคํามวง - บานบัว
สามัคคี หมู 6 ตําบล
แซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000 496,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะอาดไชยศรี หมู 
3 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขต
เทศบาลตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 108/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ -
บานหนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองแวงใหญ หมู 
8 ตําบล
ภูปอ - เขตเทศบาล
ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานคําน้ํา
แซบ หมู 6 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 109/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ -
บานหนองแวงใต หมู 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหนองแวงใหญ หมู 
8 ตําบล
ภูปอ - เขตเทศบาล
ตําบลนาจารย์ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหวยแสง หมู 1 
ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานคําน้ํา
แซบ หมู 6 ตําบลนา
มะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 110/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหัวคูดิน หมู 5 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บาน
ดงสยาม หมู 14 ตําบล
นามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานเหลาเหนือ หมู 2 
ตําบลขมิ้น -
บานหนองสอใต หมู 2 
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ป่าจิกหนา บานหนอง
แวงเหนือ 
หมู 5 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานโพน
คําพุทธคีรี 
หมู 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 111/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานหัวคูดิน หมู 5 
ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บาน
ดงสยาม หมู 14 ตําบล
นามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานเหลาเหนือ หมู 2 
ตําบลขมิ้น -
บานหนองสอใต หมู 2 
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
ป่าจิกหนา บานหนอง
แวงเหนือ 
หมู 5 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บานโพน
คําพุทธคีรี 
หมู 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 112/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
รองป่าขา บานนา
มะเขือ หมู 12
ตําบลนามะเขือ - บาน
ถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรัง สาย
สามแยกไดโนเสาร์ บาน
กุงเกา 
หมู 11 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ -
ถนนสายทาคันโท - กระ
นวน อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน

กอสรางถนนลูกรัง สาย
หนาสนามกอล์ฟนา
จารย์ 
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ - บานโคก
ลาม หมู 3
ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 113/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรัง สาย
รองป่าขา บานนา
มะเขือ หมู 12
ตําบลนามะเขือ - บาน
ถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
สามแยกไดโนเสาร์ บาน
กุงเกา 
หมู 11 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ -
ถนนสายทาคันโท - กระ
นวน อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรัง สาย
หนาสนามกอล์ฟนา
จารย์ 
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ - บานโคก
ลาม หมู 3
ตําบลไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 114/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนน หมู 7 บาน
โนนศรีสวัสดิ์ ตําบลนา
บอน - บานบัวสามัคคี  
หมู 12 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังบาน
โคกกลาง หมู 4 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
- บานโพนสวาง หมู 4
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบานสา 
หมู 17 ตําบลคลองขาม 
- บานแก ตําบลอิตื้อ  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 115/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนน หมู 7 บาน
โนนศรีสวัสดิ์ ตําบลนา
บอน - บานบัวสามัคคี  
หมู 12 ตําบลแซง
บาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรังบาน
โคกกลาง หมู 4 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ 
- บานโพนสวาง หมู 4
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายบานสา 
หมู 17 ตําบลคลองขาม 
- บานแก ตําบลอิตื้อ  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 116/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบาน
หนองบัว 
หมู 13 ตําบลคลองขาม 
- บานแก ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังสาย  
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง  อําเภอ
สมเด็จ - บานป่านกขาบ 
 หมู 4  ตําบลภูปอ  
อําเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานดงคําพัฒนา หมู 11
 - ถนนลาดยาง
บานพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ -  บาน
ป่านกขาบ หมู 4 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 117/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบาน
หนองบัว 
หมู 13 ตําบลคลองขาม 
- บานแก ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000 498,000

กอสรางถนนลูกรังสาย  
บานโคกกลาง หมู 4 
ตําบลหนองแวง  อําเภอ
สมเด็จ - บานป่านกขาบ 
 หมู 4  ตําบลภูปอ  
อําเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานดงคําพัฒนา หมู 11
 - ถนนลาดยาง
บานพรสวรรค์ หมู 10 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ -  บาน
ป่านกขาบ หมู 4 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 118/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานทาเรือ หมู 9 ตําบล
ภูสิงห์ - ทางหลวง
ชนบท หมู 9 ตําบลโนน
บุรี 
อําเภอสหัสขันธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ - 
เทศบาลตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานหมูมน หมู 1 ตําบล
หมูมน - 
บานอู หมู 4 ตําบลมหา
ไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 119/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานทาเรือ หมู 9 ตําบล
ภูสิงห์ - ทางหลวง
ชนบท หมู 9 ตําบลโนน
บุรี 
อําเภอสหัสขันธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

450,000 450,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานสะอาดสมศรี หมู 2
 ตําบลภูปอ - 
เทศบาลตําบลนาจารย์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
บานหมูมน หมู 1 ตําบล
หมูมน - 
บานอู หมู 4 ตําบลมหา
ไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 120/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
โรงขาวปุ้น บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย  
- บานหลุบเปลือย หมู 1
 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางถนนลูกรังสาย
สามแยกคําภู บานคํายิ่ง
หมี หมู 4  
ตําบลนามน อําเภอนา
มน  -  สามแยกทาง
หลวงชนบท 
กส.4028 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบน้ํายังถึง
หวยยูง บานแสนสุข หมู 
14 ตําบลคุมเกา - บาน
โคกมะลิ 
หมู 2 ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 121/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนลูกรังสาย
โรงขาวปุ้น บานกอก 
หมู 2 ตําบลผาเสวย  
- บานหลุบเปลือย หมู 1
 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางถนนลูกรังสาย
สามแยกคําภู บานคํายิ่ง
หมี หมู 4  
ตําบลนามน อําเภอนา
มน  -  สามแยกทาง
หลวงชนบท 
กส.4028 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบน้ํายังถึง
หวยยูง บานแสนสุข หมู 
14 ตําบลคุมเกา - บาน
โคกมะลิ 
หมู 2 ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 122/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําหวยแฮด
บานหนองแซงเหนือ หมู 
9 ตําบลสําราญ - บาน
ดงตาว 
หมู 7 ตําบลหนองชาง 
อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสราถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนน
สําราญ  หมู 9 ตําบล
นิคมหวยผึ้ง - บาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร  อําเภอ
หวยผึ้ง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

คากอสรางถนนลูกรัง 
สายบานกุดขอนแกน 
หมู 5 - บานสรางแกว
หมูที่ 2 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 123/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําหวยแฮด
บานหนองแซงเหนือ หมู 
9 ตําบลสําราญ - บาน
ดงตาว 
หมู 7 ตําบลหนองชาง 
อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

469,000 469,000

กอสราถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนน
สําราญ  หมู 9 ตําบล
นิคมหวยผึ้ง - บาน
หนองอีบุตร ตําบล
หนองอีบุตร  อําเภอ
หวยผึ้ง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000 497,000

คากอสรางถนนลูกรัง 
สายบานกุดขอนแกน 
หมู 5 - บานสรางแกว
หมูที่ 2 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 124/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
บริเวณ
โรงซอมเครื่องจักรกล
ใหม

คากอสรางเสาธงพรอม
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย 
5 ธันวา บานหนองแวง
ดง หมู 4 
ตําบลกุดโดน - บานป่า
กุง หมู 5 ตําบลคํา
เหมือดแกว  
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานคํามวง หมู 5 ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง - 
บานขมิ้น ตําบลผาเสวย 

อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 125/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
บริเวณ
โรงซอมเครื่องจักรกล
ใหม

381,000 381,000

คากอสรางเสาธงพรอม
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

120,000 120,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย 
5 ธันวา บานหนองแวง
ดง หมู 4 
ตําบลกุดโดน - บานป่า
กุง หมู 5 ตําบลคํา
เหมือดแกว  
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

483,000 483,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานคํามวง หมู 5 ตําบล
คําบง อําเภอหวยผึ้ง - 
บานขมิ้น ตําบลผาเสวย 

อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

429,000 429,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 126/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงอุดม หมู 13 
ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง - บานขมิ้น 
ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 - 
บาน
คําน้ําแซบ หมู 6 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ - 
บานโนนสวรรค์ ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบล
นามะเขือ - บานถ้ําปลา 
หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์  
อําเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 127/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานดงอุดม หมู 13 
ตําบลคําบง อําเภอ
หวยผึ้ง - บานขมิ้น 
ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 - 
บาน
คําน้ําแซบ หมู 6 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ - 
บานโนนสวรรค์ ตําบลภู
ปอ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบล
นามะเขือ - บานถ้ําปลา 
หมู 3 ตําบลสหัสขันธ์  
อําเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 128/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ
- บานคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนาสมบูรณ์ หมู 9 
ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โคกสงา หมู 5 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง  อําเภอ
สหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนเที่ยงศิริมงคล 
หมู 15 
เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน - บาน
นาจําปา ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 129/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนามะเขือ หมู 12 
ตําบลนามะเขือ
- บานคําเชียงวัน หมู 
12 ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานนาสมบูรณ์ หมู 9 
ตําบลสหัสขันธ์ - บาน
โคกสงา หมู 5 ตําบล
โนนน้ําเกลี้ยง  อําเภอ
สหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนเที่ยงศิริมงคล 
หมู 15 
เทศบาลตําบลนามน 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน - บาน
นาจําปา ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

492,000 492,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 130/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานยางอูม หมู 2 ตําบล
ยางอูม - บานเกิ้ง หมู 5
 ตําบลนาตาล อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกุง ตําบลเขา
พระนอน
- บานหวยเตย ตําบล
เวอ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองไผ หมู 3 
ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
บานกระบาก  ตําบล
เหลาดอกไม  อําเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 131/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานยางอูม หมู 2 ตําบล
ยางอูม - บานเกิ้ง หมู 5
 ตําบลนาตาล อําเภอ
ทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

494,000 494,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองกุง ตําบลเขา
พระนอน
- บานหวยเตย ตําบล
เวอ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

485,000 485,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองไผ หมู 3 
ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - 
บานกระบาก  ตําบล
เหลาดอกไม  อําเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม

490,000 490,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 132/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองหาง (วัด
ใหญ) ตําบล
หนองหาง - บานนาโก 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดเขานอย บานไทย
เจริญ
หมู 9 ตําบลดงสมบูรณ์ 
- บานยางอูม หมู 1 
ตําบล
ยางอูม อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดใหมไชยวงศ์จันทร์ 
บานทาคันโท หมู 9 
ตําบลทาคันโท - บาน
เกิ้ง 
หมู 5 ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 133/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานหนองหาง (วัด
ใหญ) ตําบล
หนองหาง - บานนาโก 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดเขานอย บานไทย
เจริญ
หมู 9 ตําบลดงสมบูรณ์ 
- บานยางอูม หมู 1 
ตําบล
ยางอูม อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

276,000 276,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
วัดใหมไชยวงศ์จันทร์ 
บานทาคันโท หมู 9 
ตําบลทาคันโท - บาน
เกิ้ง 
หมู 5 ตําบลนาตาล 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

492,000 492,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 134/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
ทาคันโท หมู 2 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
ทาคันโท หมู 9 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
สุขสวัสดิ์ หมู 14 ตําบล
หลุบ - 
บานทุงสวาง หมู 16 
ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังสาย  
บานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ – บานดงคํา
พัฒนา ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 135/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
ทาคันโท หมู 2 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

376,000 376,000

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
ทาคันโท หมู 9 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

440,000 440,000

ซอมแซมถนนลูกรังบาน
สุขสวัสดิ์ หมู 14 ตําบล
หลุบ - 
บานทุงสวาง หมู 16 
ตําบลลําพาน อําเภอ
เมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

140,000 140,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย  
บานโพนสวาง หมู 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ – บานดงคํา
พัฒนา ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 136/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย 
บานนามะเขือ หมู 12 –
บานโคกเจริญ หมู 2 – 
บานคําน้ําแซบ หมู 6 
ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ – บานโนนสวรรค์ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานคําเมย หมู 5 ตําบล
นาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานโคกใหญ หมู 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานผํา 
ตําบลดอนเงิน อําเภอ
เชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 137/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย 
บานนามะเขือ หมู 12 –
บานโคกเจริญ หมู 2 – 
บานคําน้ําแซบ หมู 6 
ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ์ – บานโนนสวรรค์ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานคําเมย หมู 5 ตําบล
นาบอน - 
บานโพน หมู 3 ตําบล
โพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานโคกใหญ หมู 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บานผํา 
ตําบลดอนเงิน อําเภอ
เชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม

496,000 496,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 138/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานไคนุน หมู 11 
ตําบลไคนุน - บาน
หนองแสง ตําบลนิคม
หวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ 
- บานยางอูม หมู 1 
ตําบลยางอูม อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานไทยเจริญ หมู 9 
ตําบล
ดงสมบูรณ์ ถึงถนนสาย
ทาคันโท ถึง หนองกุ
งศรี 
ตําบลหนองหิน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 139/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานไคนุน หมู 11 
ตําบลไคนุน - บาน
หนองแสง ตําบลนิคม
หวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

345,000 345,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ 
- บานยางอูม หมู 1 
ตําบลยางอูม อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
บานไทยเจริญ หมู 9 
ตําบล
ดงสมบูรณ์ ถึงถนนสาย
ทาคันโท ถึง หนองกุ
งศรี 
ตําบลหนองหิน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 140/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
สหกรณ์การเกษตรทา
คันโท 
บานนาตาล หมู 12 
เทศบาลตําบลทาคันโท 
- บาน
เกิ้ง หมู 5 เทศบาล
ตําบลนาตาล อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมแซมถนนลูกรัง
หนองผักกรูด บานยางอู
ม 
หมู 1 ตําบลยางอูม - 
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ อําเภอทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนนลาดยาง 
 ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0049 
บานหนองอีบุตร อําเภอ
หวยผึ้ง - บาน
สงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 141/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมแซมถนนลูกรังสาย
สหกรณ์การเกษตรทา
คันโท 
บานนาตาล หมู 12 
เทศบาลตําบลทาคันโท 
- บาน
เกิ้ง หมู 5 เทศบาล
ตําบลนาตาล อําเภอทา
คันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000 498,000

ซอมแซมถนนลูกรัง
หนองผักกรูด บานยางอู
ม 
หมู 1 ตําบลยางอูม - 
บานดงบัง หมู 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ อําเภอทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์

451,000 451,000

ซอมสรางถนนนลาดยาง 
 ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0049 
บานหนองอีบุตร อําเภอ
หวยผึ้ง - บาน
สงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

951,000 951,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 142/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส
.3009 บานบุงคลา - 
บานหนองเม็ก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0026 บานจาน - 
บานหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0031 บานแจนแลน 
- บานคําอีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 143/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส
.3009 บานบุงคลา - 
บานหนองเม็ก อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,556,000 5,556,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0026 บานจาน - 
บานหวาน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,342,000 2,342,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0031 บานแจนแลน 
- บานคําอีหงษ์ อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,503,000 5,503,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 144/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0052 บานสรางหิน - 
บานยางคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0065 บานหนองยาง 
อําเภอคํามวง - บาน
โคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0025 บานกุดหวา - 
บานจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 145/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0052 บานสรางหิน - 
บานยางคํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

3,387,000 3,387,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0065 บานหนองยาง 
อําเภอคํามวง - บาน
โคกกอง อําเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5,484,000 5,484,000

ซอมสรางถนนลาดยาง  
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0025 บานกุดหวา - 
บานจุมจัง อําเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,374,000 1,374,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 146/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0002 บานโนนศรี
สวัสดิ์ - บานนาอวน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0010 บานนาเรียง 
อําเภอรองคํา - บานนา
มล อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 147/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0002 บานโนนศรี
สวัสดิ์ - บานนาอวน 
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

3,003,000 3,003,000

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0010 บานนาเรียง 
อําเภอรองคํา - บานนา
มล อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

4,287,000 4,287,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 148/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0019 บานเหลาแดง 
- บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0053 บานหวยเม็ก - 
บานหวยมะทอ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Place 
In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0005 บาน
คําอุดม - บานทานา
จาน อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 149/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0019 บานเหลาแดง 
- บานโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,535,000 3,535,000

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0053 บานหวยเม็ก - 
บานหวยมะทอ อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

5,368,000 5,368,000

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Place 
In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0005 บาน
คําอุดม - บานทานา
จาน อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

4,623,000 4,623,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 150/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0013 บานไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง - บาน
หนองบัวใน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0032 บานใหมชัย
มงคล อําเภอคํามวง - 
บานโคกกอง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 151/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0013 บานไคนุน 
อําเภอหวยผึ้ง - บาน
หนองบัวใน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

5,397,000 5,397,000

ซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0032 บานใหมชัย
มงคล อําเภอคํามวง - 
บานโคกกอง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

1,763,000 1,763,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 152/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0030 บานหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บานจอม
ศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ 1
-0012 
บานหนองริวหนัง - 
บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 153/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0030 บานหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บานจอม
ศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,162,000 3,162,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ 1
-0012 
บานหนองริวหนัง - 
บานหนองไผ อําเภอ
หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,447,000 2,447,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 154/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0064 บานคุมใต - 
บานสวนโคก อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย กส.ถ.1-0022 บาน
ทาแห - บานโคก
ประสิทธิ์ อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 155/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย กส.ถ
.1-0064 บานคุมใต - 
บานสวนโคก อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

4,754,000 4,754,000

ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย กส.ถ.1-0022 บาน
ทาแห - บานโคก
ประสิทธิ์ อําเภอ
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

1,015,000 1,015,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 156/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0009 
บานดอนหัน อําเภอ
กมลาไสย - บานแกเปะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0024 
บานนาจารย์ อําเภอ
เมือง - บานมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 157/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0009 
บานดอนหัน อําเภอ
กมลาไสย - บานแกเปะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

3,499,000 3,499,000

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0024 
บานนาจารย์ อําเภอ
เมือง - บานมวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,059,000 2,059,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 158/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0042 
บานนาเชือก อําเภอ
กมลาไสย - บานวัง
เดือนหา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0050 
บานคํามวง - บานนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

กอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยลําหนองแสน 
บานหนองกุงศรี 
หมู 12 ตําบลหนองกุ
งศรี - บานหนองหอไตร 
ตําบล
ลําหนองแสน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 159/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0042 
บานนาเชือก อําเภอ
กมลาไสย - บานวัง
เดือนหา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,098,000 2,098,000

งานอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางถนน ในเสน
ทางสาย กส.ถ.1-0050 
บานคํามวง - บานนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,080,000 2,080,000

กอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยลําหนองแสน 
บานหนองกุงศรี 
หมู 12 ตําบลหนองกุ
งศรี - บานหนองหอไตร 
ตําบล
ลําหนองแสน อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

988,000 988,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 160/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกคลองน้ําป่าซอย
ทวีโชค บานหลุบ หมู 7 
ตําบลหลุบ - 
บานเหล็ก หมู 10 ตําบล
เหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกคลองน้ําป่า
หนองตาออง บานหนอง
คอนชัย หมู 10 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บาน
นาดี หมู 8 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําราง กุดหลม - 
กุดวังซอ ลํารางกุดหลม 
ตําบล
เหลากลาง อําเภอฆอง
ชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญ
ญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 161/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกคลองน้ําป่าซอย
ทวีโชค บานหลุบ หมู 7 
ตําบลหลุบ - 
บานเหล็ก หมู 10 ตําบล
เหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกคลองน้ําป่า
หนองตาออง บานหนอง
คอนชัย หมู 10 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บาน
นาดี หมู 8 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําราง กุดหลม - 
กุดวังซอ ลํารางกุดหลม 
ตําบล
เหลากลาง อําเภอฆอง
ชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญ
ญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 162/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลํารางกุดซวย
นอย ลํารางกุดซวยนอย 
ตําบลเหลากลาง
อําเภอฆองชัย - กุดวัง
ซอ ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวย หวยสี
ทน บานหนองแวงใต 
หมู 3 ตําบลขมิ้น
อําเภอเมือง - ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยแกงอิไท 
บานนาอินทร์แปลง หมู 
5
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
สอใต หมู 2 ตําบลลํา
ปาว
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 163/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลํารางกุดซวย
นอย ลํารางกุดซวยนอย 
ตําบลเหลากลาง
อําเภอฆองชัย - กุดวัง
ซอ ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวย หวยสี
ทน บานหนองแวงใต 
หมู 3 ตําบลขมิ้น
อําเภอเมือง - ตําบลไผ 
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยแกงอิไท 
บานนาอินทร์แปลง หมู 
5
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
สอใต หมู 2 ตําบลลํา
ปาว
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 164/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่า บานเมย หมู 5 
ตําบลดงลิง - 
บานหนองตุ ตําบลธัญ
ญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่าหนองสนม,โนนยาง,
หนองเบ็ญ บานโพนงาม 
หมู 8 ตําบลโพนงาม -
บานโคกลาม หมู 2 
ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยคํากอไผ 
บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
- บานไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 165/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่า บานเมย หมู 5 
ตําบลดงลิง - 
บานหนองตุ ตําบลธัญ
ญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยคลองน้ํา
ป่าหนองสนม,โนนยาง,
หนองเบ็ญ บานโพนงาม 
หมู 8 ตําบลโพนงาม -
บานโคกลาม หมู 2 
ตําบลดงลิง อําเภอ
กมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยคํากอไผ 
บานชัยศรีสุข หมู 6 
ตําบลยางอูม
- บานไทยเจริญ หมู 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 166/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคําจําปา 
บานดงกลาง หมู 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท - ลําน้ําปาว
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยคําปลัด
โกง บานคําถาวร หมู 8 
ตําบลคําใหญ
อําเภอหวยเม็ก - บาน
สระแกว เทศบาลตําบล
คํากาว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยคําปลัด
โกง บานหาดทรายมูล 
หมู 4 ตําบล
พิมูล - บานโพธิ์ทอง 
ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 167/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยคําจําปา 
บานดงกลาง หมู 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท - ลําน้ําปาว
อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยคําปลัด
โกง บานคําถาวร หมู 8 
ตําบลคําใหญ
อําเภอหวยเม็ก - บาน
สระแกว เทศบาลตําบล
คํากาว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยคําปลัด
โกง บานหาดทรายมูล 
หมู 4 ตําบล
พิมูล - บานโพธิ์ทอง 
ตําบลคําใหญ อําเภอ
หวยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 168/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวย
จารย์พิมพ์ บานดอนไม
คุม หมู 1 ตําบลสง
เปลือย - 
บานสมสนุก หมู 8 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยซัน บาน
จุมจัง หมู 1 ตําบลจุมจัง 
- 
บานสมสะอาด หมู 2 
ตําบลสมสะอาด อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยตุ บาน
เกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
- บานยางอูม
หมู 2 ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 169/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวย
จารย์พิมพ์ บานดอนไม
คุม หมู 1 ตําบลสง
เปลือย - 
บานสมสนุก หมู 8 
ตําบลกุดสิมคุมใหม 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

489,000 489,000

ขุดลอกลําหวยซัน บาน
จุมจัง หมู 1 ตําบลจุมจัง 
- 
บานสมสะอาด หมู 2 
ตําบลสมสะอาด อําเภอ
กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยตุ บาน
เกิ้ง หมู 5 ตําบลนาตาล 
- บานยางอูม
หมู 2 ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 170/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยตูบ บาน
หนองบัว หมู 6 ตําบล
บึงนาเรียง - บานหนอง
โน ตําบลหัวหิน อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยทรายดูน 
บานกุดจิก หมู 8 ตําบล
กุดจิก อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

ขุดลอกลําหวยทราย
นอย บานโนนเหลี่ยม 
หมู 6 ตําบลหลักเหลี่ยม 
- 
บานโนนสามัคคี หมู 5 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยบง บาน
ทาคันโท หมู 9 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา  

อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 171/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยตูบ บาน
หนองบัว หมู 6 ตําบล
บึงนาเรียง - บานหนอง
โน ตําบลหัวหิน อําเภอ
หวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

407,000 407,000

ขุดลอกลําหวยทรายดูน 
บานกุดจิก หมู 8 ตําบล
กุดจิก อําเภอทาคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยทราย
นอย บานโนนเหลี่ยม 
หมู 6 ตําบลหลักเหลี่ยม 
- 
บานโนนสามัคคี หมู 5 
ตําบลนามน อําเภอนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยบง บาน
ทาคันโท หมู 9 ตําบล
ทาคันโท - บานสราง
แกว หมู 2 ตําบลกุงเกา  

อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยฝาใหญ 
บานหนองไผ หมู 3 
ตําบลโนนสูง
- ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยมวงตอน
บน บานหนองบัวใน หมู 
4
ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน - ตําบลหนองอี
บุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยมูล บาน
ดงจันทร์ หมู 7 ตําบลดง
สมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท - บานหนอง
หิน หมู 4 ตําบลหนอง
หิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 173/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยฝาใหญ 
บานหนองไผ หมู 3 
ตําบลโนนสูง
- ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยมวงตอน
บน บานหนองบัวใน หมู 
4
ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน - ตําบลหนองอี
บุตร 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยมูล บาน
ดงจันทร์ หมู 7 ตําบลดง
สมบูรณ์ อําเภอ
ทาคันโท - บานหนอง
หิน หมู 4 ตําบลหนอง
หิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยยาง บาน
ดงสวาง หมู 6 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน 
- ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยยางตอน
บน บานโพน หมู 1 
ตําบลโพน - 
ตําบลนาบอน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยยูง บาน
โพนนาดี หมู 10 ตําบล
หนองผือ - บานทุงกระ
เดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยโศกอิเฒา 
บานคําหุง หมู 6 ตําบล
สําราญใต 
- บานคําสรางเที่ยง หมู 
1 ตําบลคําสรางเที่ยง 
อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 175/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยยาง บาน
ดงสวาง หมู 6 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน 
- ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยยางตอน
บน บานโพน หมู 1 
ตําบลโพน - 
ตําบลนาบอน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยยูง บาน
โพนนาดี หมู 10 ตําบล
หนองผือ - บานทุงกระ
เดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยโศกอิเฒา 
บานคําหุง หมู 6 ตําบล
สําราญใต 
- บานคําสรางเที่ยง หมู 
1 ตําบลคําสรางเที่ยง 
อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 176/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยสีดา บาน
โคกใหญ หมู 10 ตําบล
หัวนาคํา - บานหนองไผ 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวย
หนองกวาง บานนอยนา
เจริญ หมู 6 ตําบลคุม
เกา
(องค์การบริหารสวน
ตําบลคุมเกา) - บานทุง
กระเดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว  (เทศบาล
ตําบลกุดสิม) อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยหนอง
ซองแมว บานแกเปะ 
หมู 7
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง 
ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 177/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยสีดา บาน
โคกใหญ หมู 10 ตําบล
หัวนาคํา - บานหนองไผ 
ตําบลโนนสูง อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวย
หนองกวาง บานนอยนา
เจริญ หมู 6 ตําบลคุม
เกา
(องค์การบริหารสวน
ตําบลคุมเกา) - บานทุง
กระเดา หมู 5 ตําบล
กุดปลาคาว  (เทศบาล
ตําบลกุดสิม) อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยหนอง
ซองแมว บานแกเปะ 
หมู 7
ตําบลเชียงเครือ อําเภอ
เมือง - บานกุดครอง 
ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยหนองดู 
(ตอนบน) บานแกเปะ 
หมู 7 ตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมือง - บาน
กุดครอง หมู 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอน
จาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยหนองสอ
ตอนบน บานนาอินทร์
แปลง หมู 5 
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
สอใต หมู 2 ตําบลลํา
ปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหวยหลัว 
(ตอนลาง) บานคอ หมู 
10 ตําบล
ลําหวยหลัว อําเภอ
สมเด็จ - บานหนองนอย 
หมู 7 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 179/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยหนองดู 
(ตอนบน) บานแกเปะ 
หมู 7 ตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมือง - บาน
กุดครอง หมู 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอน
จาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยหนองสอ
ตอนบน บานนาอินทร์
แปลง หมู 5 
ตําบลขมิ้น - บานหนอง
สอใต หมู 2 ตําบลลํา
ปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยหลัว 
(ตอนลาง) บานคอ หมู 
10 ตําบล
ลําหวยหลัว อําเภอ
สมเด็จ - บานหนองนอย 
หมู 7 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 180/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยหลุบเลา 
บานคําบอน หมู 3 
ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ลําปาว 
อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

ขุดลอกลําหวยหัวชาง 
บานคําแคน หมู 7 
ตําบลกุงเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ถึง ลําน้ําปาว 
ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ขุดลอกลําหวยหินลาด 
บานโนนอํานวย หมู 8
ตําบลนาตาล อําเภอทา
คันโท - บานภูฮัง ตําบล
ดงมูล อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 181/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยหลุบเลา 
บานคําบอน หมู 3 
ตําบลยางอูม 
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ลําปาว 
อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยหัวชาง 
บานคําแคน หมู 7 
ตําบลกุงเกา
อําเภอทาคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ถึง ลําน้ําปาว 
ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี

499,000 499,000

ขุดลอกลําหวยหินลาด 
บานโนนอํานวย หมู 8
ตําบลนาตาล อําเภอทา
คันโท - บานภูฮัง ตําบล
ดงมูล อําเภอหนองกุ
งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยใหญ
โปรงชาง บานโนนยาง 
หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - บานนอย
เจริญ ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกลําหัวยวังหวา 
บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล
- เขตเทศบาลตําบลทา
คันโท อําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

ขุดลอกหนองบอหนอง
เปลือย บานดอนสนวน 
หมู 9 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง - บานโนน
ศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกลําหวยใหญ
โปรงชาง บานโนนยาง 
หมู 11 ตําบล
เหลาไฮงาม - บานนอย
เจริญ ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

331,000 331,000

ขุดลอกลําหัวยวังหวา 
บานเกิ้ง หมู 5 ตําบลนา
ตาล
- เขตเทศบาลตําบลทา
คันโท อําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000 499,000

ขุดลอกหนองบอหนอง
เปลือย บานดอนสนวน 
หมู 9 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง - บานโนน
ศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง 
อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000 499,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

300,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกมลาไสย

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกุดสิม

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกุดหวา

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลโนนบุรี

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลโพน

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลภูปอ

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลรองคํา

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลหนองแปน

เงินอุดหนุนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 185/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์

300,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกมลาไสย

500,000 500,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกุดสิม

100,000 100,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลกุดหวา

300,000 300,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลโนนบุรี

100,000 100,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลโพน

300,000 300,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลภูปอ

50,000 50,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลรองคํา

150,000 150,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลหนองแปน

150,000 150,000

เงินอุดหนุนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคํามวง

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอฆองชัย

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอนจาน

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยาง
ตลาด

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนองกุ
งศรี

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอหวยเม็ก

เงินอุดหนุนสํานักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 2 
กรมทรัพยากรธรณี
(พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
จังหวัดกาฬสินธุ์)

เงินอุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคํามวง

50,000 50,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอฆองชัย

100,000 100,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอดอนจาน

50,000 50,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยาง
ตลาด

200,000 200,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนองกุ
งศรี

100,000 100,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอหวยเม็ก

300,000 300,000

เงินอุดหนุนสํานักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 2 
กรมทรัพยากรธรณี
(พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
จังหวัดกาฬสินธุ์)

176,250 176,250

เงินอุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์

50,000 50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลเหนือ

รวม 77,520,180 81,653,010 236,640 334,227,160 10,719,180 4,226,080 454,150 4,581,740

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 189/190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลเหนือ

100,000 100,000

รวม 5,676,250 184,375,610 22,830,000 726,500,000

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566  11:25:30 หนา : 190/190



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 726,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 77,520,180 บาท
งบกลาง รวม 77,520,180 บาท

งบกลาง รวม 77,520,180 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 16,133,400 บาท

1. ค่าชําระหนี้เงินกู้
เพื่อจ่ายเปนเงินชําระหนี้เงินต้น  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และค่าชําระเงินต้น ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน 
1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  2,633,400  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีที่ 10 
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552     
1.2 ค่าชําระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้  13,500,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ปีที่ 10 ตามสัญญาเลขที่ 
10004239452 - 2     
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 3,340,000 บาท

2. ค่าชําระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเปนเงินชําระดอกเบี้ย  กองทุนสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และค่าชําระดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน
2.1 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย   ตั้งไว้  200,000  บาท
กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปีที่ 10  
ตามสัญญาเลขที่ 335/2552      
2.2 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย  ตั้งไว้  3,140,000  บาท
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  มหาชน  ปีที่ 10  
ตามสัญญาเลขที่ 10004239452 - 2      
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,247,080 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.1 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  1,006,080  บาท 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  241,000  บาท
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป
ที่กําหนดตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

4.  ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทน  
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ตั้งไว้  50,000  บาท 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสํารองจ่าย จํานวน 31,240,160 บาท

5. เงินสํารองจ่าย
เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาของประชาชนเป้นส่วนรวมเท่านั้น
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 3,000,000 บาท

6. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
เพื่อจ่ายเปนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
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 10,962,910 บาท

9. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ
โดยไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) จํานวน 45,200 บาท

10. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา(กสจ.)  
ตั้งไว้  45,200  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา 
(กสจ.) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 3,701,430 บาท

11. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 3,036,000 บาท
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อันได้แก่ นักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
เปนทุนเก่าต่อเนื่อง
11.1 ทุนการศึกษาปี 2559 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 9 ปีที่ 5 จํานวน 6 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 198,000 บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2559 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)     
11.2 ทุนการศึกษาปี 2560 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 10 ปีที่ 4 จํานวน 24 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 792,000 บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2560 (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
11.3 ทุนการศึกษาปี 2561 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 11 ปีที่ 3 จํานวน 26 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 858,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2561 (ทุนเก่าต่อเนื่อง)   
11.4 ทุนการศึกษาปี 2562 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 12 ปีที่ 2 จํานวน 12 ทุน  
ทุนละ 33,000 บาท/ปี เงิน 396,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา  2562  (ทุนเก่าต่อเนื่อง)  
11.5 ทุนการศึกษาปี 2563 
นักเรียนในสังกัด รุ่นที่ 13 ปีที่  2 จํานวน  24  ทุน  
ทุนละ 33,000  บาท/ปี  เงิน  792,000  บาท  
เริ่มเรียนปีการศึกษา 2563  (ทุนเก่าต่อเนื่อง) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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12. เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  365,430  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทยกําหนดค่าบํารุงสมาคมในอัตราร้อยละ 0.1 
ของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:10 หน้า : 7/496



เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

14. เงินช่วยค่าทําศพของบํานาญและ ช.ค.บ. 
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าทําศพ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของบํานาญ
และ ช.ค.บ. ตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน ข้าราชการถ่ายโอนซึ่งถึงแก่
ความตาย 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

15. เงินช่วยค่าทําศพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าทําศพ 
เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้ายของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างปฎิบัติราชการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 51,198,390 บาท

งบบุคลากร รวม 35,879,940 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. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  19,440 บาท จํานวน  12  เดือน
รวมเปนเงิน  933,120  บาท  
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  13,880  บาท จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  166,560  บาท  
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 7,264,800 บาท

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  30,540  บาท จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  366,480  บาท   
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  24,990  บาท  จํานวน  12  เดือน  
รวมเปนเงิน  599,760  บาท            
- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
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 25,516,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,966,480 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  9,197,580  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานเลขานุการ จํานวน 12 อัตรา ตั้งไว้ 4,931,340  บาท
1.3 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 15 อัตรา ตั้งไว้ 4,837,560  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 476,400 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  321,600  บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  ตั้งไว้  321,600  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับสูง) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน   6   เดือน 
เปนเงิน  60,000 บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับสูง) 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน   6   เดือน 
เปนเงิน  60,000 บาท   
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับกลาง) 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน   12  เดือน 
เปนเงิน 134,400 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
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2.3 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองการเจ้าหน้าที่ รวม 87,600 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   
ตั้งไว้  87,600 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  33,600  บาท 
- ตําแหน่งนิติกร
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   4,500   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 548,400 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการ
บริหารงาน ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเปนกองและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสํานักปลัด  สํานักงาน
เลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ แยกเปน     
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่ง สํานักปลัด          
ตั้งไว้  366,600  บาท
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหารระดับสูง)
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท จํานวน  6  เดือน 
เปนเงิน  60,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหารระดับสูง)
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  10,000  บาท  จํานวน  6  เดือน 
เปนเงิน  60,000  บาท  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(บริหารระดับกลาง)
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  134,400  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  36,000  บาท    
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน   6  เดือน 
เปนเงิน  9,000  บาท 
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3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  112,200  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  36,000  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  6  เดือน 
เปนเงิน  9,000  บาท 
3.3 ค่าเงินประจําตําแหน่ง  กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  69,600  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท จํานวน     6  เดือน 
เปนเงิน  33,600  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  18,000  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ   1,500   บาท  จํานวน  6  เดือน 
เปนเงิน  18,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,043,720 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ 
ปฎิบัติหน้าที่สังกัดสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการ และกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด 
จํานวน  30  อัตรา  ตั้งไว้  3,712,860  บาท
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานเลขานุการ 
จํานวน    5  อัตรา  ตั้งไว้     628,380  บาท
4.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน    5  อัตรา  ตั้งไว้     702,480  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 481,140 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 481,140 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่
สังกัดสํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ  และกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด       
จํานวน   25  อัตรา   ตั้งไว้  330,000  บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักงานเลขานุการ 
จํานวน    4  อัตรา   ตั้งไว้    79,140  บาท
5.3 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองการเจ้าหน้าที่ 
จํานวน    3  อัตรา   ตั้งไว้    72,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 13,809,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,187,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,060,000 บาท

1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว้  7,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงาน  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสายงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างประจําประเภทค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ  การตรวจกระดาษ
คําตอบในการดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  สํานักงานเลขานุการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของสํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ 
และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สํานักปลัด  ตั้งไว้  40,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  30,000 บาท
5.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 726,800 บาท

6. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น สํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ  และกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพัก
และมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
6.1 ค่าเช่าบ้าน  สํานักปลัด  ตั้งไว้  236,400 บาท
6.2 ค่าเช่าบ้าน  สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  223,200 บาท
6.3 ค่าเช่าบ้าน  กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  267,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 181,100 บาท

7. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สํานักปลัด  สํานักงาน
เลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7.1 ค่าการศึกษาบุตร  สํานักปลัด ตั้งไว้  120,000 บาท
7.2 ค่าการศึกษาบุตร  สํานักงานเลขานุการ ตั้งไว้  47,500 บาท
7.3 ค่าการศึกษาบุตร  กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  13,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 4,181,850 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,313,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  1,110,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าจ้างทําเอกสาร
ค่าทําความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
(กรณีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกขอใช้หอประชุม)
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปารวมไปถึง
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความปลอดภัยภายในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่าย
ประเภทอื่น ฯลฯ เพื่อดําเนินการตามภารกิจของสํานักปลัด 
สํานักงานเลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักปลัด  ตั้งไว้  1,000,000  บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  สํานักงานเลขานุการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  กองการเจ้าหน้าที่    ตั้งไว้ 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทาง
สถานีโทรทัศน์ และวิทยุ   
เพื่อเปนค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
จัดทํารายงานผลงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายงานการประชุม  ค่าจัดทํา
แผ่นพับ ค่าจัดทําวารสาร เอกสารงานประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ประจําเดือน  ประชาสัมพันธ์  การลงโฆษณาทางวารสาร  
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หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ ค่าจัดทําสื่อวีดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  
สปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทําป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (2) (3) (6) และ (20)

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าธรรมเนียม ค่าคําร้อง  ค่าคําขอ  ค่าหมาย  ค่าประกาศ 
ค่าอากรและค่าใช้จ่ายอันจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ในชั้นตํารวจ ชั้นอัยการชั้นศาลและชั้นการบังคับคดีตามกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  3,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าบริการในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ กรณีไม่มีผู้พักอาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (18)

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:10 หน้า : 23/496



5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าอาหารและน้ําดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าจัดโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีกรรมทาง
ศาสนา งานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญงานรดน้ําดําหัว 
โครงการต่อต้านยาเสพติด งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล การจัด
โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย และงานอื่น ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่
และของจังหวัดกาฬสินธุ์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (2)       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 773,850 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และ
การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ 
เปนต้น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้อง 
ประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น 
สํานักงานเลขานุการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (5)

7. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ราชพิธี  
ตั้งไว้  500,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
7.2 ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
7.3 ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดําเนินการตามที่จังหวัดมอบหมาย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดําเนินการและตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (1) (4) และ (14)   

8. ค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้  73,850 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
       

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 375,000 บาท

10. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าโดยสารยานพาหนะค่าเช่าที่พัก
ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิสามัญประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
การประชุมเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักกองการเจ้าหน้าที่  
ตั้งไว้  200,000  บาท
10.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักนายก/สมาชิกสภาฯ  
สํานักงานเลขานุการ  
ตั้งไว้  150,000  บาท
10.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก คณะกรรมการ
ประจําสภาฯ สํานักงานเลขานุการ  
ตั้งไว้  25,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 300,000 บาท

11. ค่าฝึกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ในกิจการที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งในและนอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะผู้บริหาร 
พนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึ่งจัดโดยกระทรวง  
กรม  จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  สมาคม  สโมสร  ฯลฯ เพื่อการพัฒนา
ความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     

ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

12. ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
ตั้งไว้  200,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักงานเลขานุการ ตั้งไว้  100,000 บาท
- ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  100,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

13. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2565 เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปนไป
ตามกฎหมายระเบียบและข้อกําหนดต่าง ๆ  รายละเอียดตาม
โครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  3  
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 250,000 บาท

14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวักาฬสินธุ์  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 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  186  ข้อ  7
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

15. 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
- เปนไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  185  ข้อ  6   
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 150,000 บาท

16.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.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  184  ข้อ  2 
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โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จํานวน 300,000 บาท

17. โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรู้รักษ์ 
สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ 
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ 
รู้จักใช้สิทธิและปกป้องสิทธิของตน  รายละเอียดตามโครงการ
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 10 ข้อ 5  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

18. 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.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  158  ข้อ  2         

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 34/496



โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 50,000 บาท

19. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ ปลุกจิต
สํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อปลุกจิตสํานึก
และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหารข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และเพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  186  ข้อ  8   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000 บาท

20. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  220,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติของทางราชการ ประเภทรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ลิฟท์ และทรัพย์สิน อื่นๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมาซึ่งมี
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสํานักปลัด สํานักงานเลขานุการและ
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
20.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
สํานักปลัด  ตั้งไว้  150,000  บาท
20.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
สํานักงานเลขานุการ  ตั้งไว้  40,000  บาท
20.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองการเจ้าหน้าที่  ตั้งไว้  30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 1,120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 360,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  350,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ 
กระดาษ  แฟ้ม  น้ําดื่ม  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด สํานักงาน
เลขานุการและกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักปลัด               
ตั้งไว้  100,000  บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  150,000  บาท
1.3 ค่าวัสดุสํานักงาน  กองการเจ้าหน้าที่      
ตั้งไว้  100,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.  ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฏหมายและระเบียบต่างๆ   
ตั้งไว้  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ
จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเลกทรอนิกส์ เพื่อใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 65,000 บาท

3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึ่งเปน
รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  สายไฟฟ้า ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  สายอากาศ หลอดไฟ 
โคมไฟ สะพานไฟ  ฯลฯ  ที่จําเปนต้องใช้ในกิจการ
สํานักปลัด  สํานักงานเลขานุการ  และกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักปลัด       
ตั้งไว้ 50,000 บาท
3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้ 10,000 บาท
3.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  กองการเจ้าหน้าที่   
ตั้งไว้   5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 115,000 บาท

4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  ซึ่งเปน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  แก้วน้ํา  
จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด แปรง น้ํายา
ทําความสะอาดและวัสดุอื่น ๆ  ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด และสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
4.1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักปลัด       
ตั้งไว้ 100,000 บาท
4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักงานเลขานุการ 
ตั้งไว้  15,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

5. 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 90,000 บาท

6. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ประเภทแบตเตอรี่ 
น้ํากลั่น ใบปัดน้ําฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  ประจําสํานักปลัดและสํานักงานเลขานุการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักปลัด
ตั้งไว้  40,000  บาท
6.2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้   50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท

7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  
ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สําหรับใช้กับ
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ
ต่าง ๆ  นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด สํานักงาน
เลขานุการและกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
7.1  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักปลัด
ตั้งไว้   40,000  บาท
7.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้   100,000  บาท
7.3  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้   30,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

8. 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 20,000 บาท

9. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  ประเภทกระดาษโฟโต้  ภาพถ่ายกระดาษ
สติ๊กเกอร์  โปสเตอร์  ผ้าไวนิล  วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  เพื่อใช้
ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
9.1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักปลัด
ตั้งไว้  10,000 บาท
9.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สํานักงานเลขานุการ
ตั้งไว้  10,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 240,000 บาท

10. 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
10.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักปลัด        
ตั้งไว้  100,000  บาท
10.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สํานักงานเลขานุการ   
ตั้งไว้  70,000  บาท
10.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองการเจ้าหน้าที่   
ตั้งไว้  70,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 180,000 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 (4)
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งบลงทุน รวม 1,508,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,508,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ 
4,500  บาท  รวมเปนเงิน 4,500 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าฝ่ายประจํากองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ  
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ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 15,200 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,200 บาท รวมเปนเงิน 
15,200 บาท เพื่อใช้ดูดฝุ่นและน้ํา ใช้ในการดูแล
ทําความสะอาดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 1,320,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 
จํานวน 66 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 
1,320,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core)
- มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048*1,536 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและการประชุม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 45/496



ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงานประมวลผล 
(กองการเจ้าหน้าที่)

จํานวน 23,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
23,000  บาท  รวมเปนเงิน 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูงจํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด  Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักงานเลขานุการฯ)

จํานวน 23,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล (สํานักงานเลขานุการ)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
23,000  บาท  รวมเปนเงิน 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูงจํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1TB  หรือชนิด  Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จํานวน  1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1  ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
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g, n, ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจําสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักปลัด)

จํานวน 69,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
23,000  บาท  รวมเปนเงิน 69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูง จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1TB  หรือชนิด  Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จํานวน  1 หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
1  ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจําสํานักปลัด
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
(สํานักปลัด)

จํานวน 22,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
(สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จํานวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHzและมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ  
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n, ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจําสํานักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(สํานักงานเลขานุการ)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจําสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564         
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

7. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network  (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดําชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,900 บาท รวมเปนเงิน 8,900 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจําสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
(กองการเจ้าหน้าที่)

จํานวน 8,900 บาท

8. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดําชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,900 บาท รวมเปนเงิน 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (สํานักปลัด)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเปนเงิน 
5,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองการเจ้าหน้าที่) จํานวน 5,800 บาท

10. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า (กองการเจ้าหน้าที่)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเปนเงิน 
5,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 8,111,040 บาท
งบบุคลากร รวม 6,811,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,811,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,749,770 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 16 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 58/496



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   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 112,200 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  2  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  36,000  บาท   
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ          
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  1,500  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  9,000  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 762,750 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 6 อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 109,140 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  5  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,225,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 373,460 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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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. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 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 150,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และให้หมายความ
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น
- การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
- การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ 
- การประชุมประชาคม/การจัดเวทีประชาคม เพื่อบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย  ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- 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 เพื่อติดตาม
ประเมินผลงานโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ/เพิ่มเติม และเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และติดตามประเมินผล
โครงการประเภทเงินอุดหนุนให้หน่วยงานราชการอื่น เพื่อนํามา
พิจารณาใช้เปนแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างสังกัดกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
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 
ยานพาหนะ รถยนต์  รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)

ค่าวัสดุ รวม 362,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 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 

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
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 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 74,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 18,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 4 หลัง ราคาหลังละ 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

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงาน
ประมวลผล  เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเปนเงิน 23,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก  (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูง
จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูล
ประจํากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,600 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,300 บาท รวมเปนเงิน 8,600 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(InkTank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จํานวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHzและมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ  
(Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
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กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n, ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานบริหารงานคลัง รวม 20,248,760 บาท
งบบุคลากร รวม 15,185,150 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,185,150 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,063,620 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 21 อัตรา ตั้งไว้  6,928,980  บาท
1.2 ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 19 อัตรา ตั้งไว้ 6,134,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,800 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  
สําหรับผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ  สังกัดกองคลังและ
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองคลัง รวม  33,600 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน   ตั้งไว้  33,600 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 6 เดือน  
เปนเงิน  33,600  บาท   
2.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  รวม  67,200 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งไว้  67,200 บาท
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ    
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน  12  เดือน 
เปนเงิน  67,200  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 181,800 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองคลัง  
ตั้งไว้  78,600  บาท
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 6 เดือน 
เปนเงิน  33,600  บาท     
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  
เปนเงิน 36,000  บาท
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 6  เดือน  
เปนเงิน  9,000  บาท
3.2 ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร กองพัสดุและทรัพย์สิน   
ตั้งไว้  103,200 บาท
-  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     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,735,310 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลังและกองพัสดุ
และทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองคลัง  
จํานวน  7  อัตรา  ตั้งไว้  1,107,710  บาท
4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
จํานวน 4 อัตรา  ตั้งไว้  627,600  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 103,620 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์    
5.1 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง  
จํานวน  5  อัตรา  ตั้งไว้  84,060  บาท
5.2 ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน  
จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว้  19,560  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 4,933,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,153,810 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 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 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองคลัง  ตั้งไว้  80,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 272,400 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของพข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพัก
และมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ   
3.1 ค่าเช่าบ้าน กองคลัง  ตั้งไว้  74,400 บาท
3.2 ค่าเช่าบ้าน กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้  198,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 151,410 บาท

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง
และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.1 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  กองคลัง 
ตั้งไว้ 125,000 บาท
4.2 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
ตั้งไว้  26,410  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 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 เพื่อออกติดตาม
การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และงานด้านพัสดุของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทํา
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 60,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทํา
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ 
(E-LAAS) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงด้านการงบประมาณ การพัสดุ
การเงิน การคลัง โดยใช้ระบบเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติ ทําให้
การปฏิบัติงานด้านการคลัง การจัดทํางบประมาณ การรับเงิน 
การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การลงรายการข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี เพื่อให้ระบบ
ลงบัญชีและรายงานทางการเงินสามารถตรวจสอบข้อมูล
เปนปัจจุบัน รายละเอียดตามโครงการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  203  ข้อ  45    
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market ระบบ e-bidding ตาม
กฏหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-Market 
ระบบ e-bidding ตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบ e-Market ระบบ e-bidding ตามกฎหมายพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ด้านการพัสดุ รายละเอียดตามโครงการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  192  ข้อ  22   
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 60,000 บาท

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการบริการออก
สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการผู้เสียภาษี/ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าใน
เขตจังหวัด สําหรับน้ํามันที่ใช้เปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์
เรียกเก็บและยาสูบ และให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมมีประสิทธิภาพ 
จัดเก็บทั่วไปถึงครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมตรง
ตามเวลาที่กําหนด รายละเอียดตามโครงการกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  191  ข้อ  20
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

7. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา  
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
7.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองคลัง  ตั้งไว้ 40,000 บาท
7.2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 380,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  350,000  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 150,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุสํานักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 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

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 86/496



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 330,000 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  150,000  บาท
6.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งไว้  180,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,200,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 129,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 46,100 บาท

1.  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  46,100  บาท  รวมเปนเงิน  46,100  บาท 
เพื่อใช้ติดตั้งกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล (กองคลัง)

จํานวน 23,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวม
เปนเงิน 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 93/496



ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)- สามารถใช้งาน Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

จํานวน 46,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 
รวมเปนเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก  (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูง
จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
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1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network
(กองคลัง)

จํานวน 8,900 บาท

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท 
รวมเปนเงิน 8,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:11 หน้า : 97/496



ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

5. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเปนเงิน 
5,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 2,094,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,961,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,961,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,664,400 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,120 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 128,800 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. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของหน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนิน
งานแก่บุคลากรของโรงเรียน

จํานวน 30,000 บาท

1. โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่
บุคลากรของโรงเรียน  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ เพื่อตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และให้คําแนะนําแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียดตามโครงการหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  204  ข้อ  46
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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 34,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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 10,000 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  

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานข้าราชการประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
4,500 บาท รวมเปนเงิน 4,500 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 236,640 บาท

งบบุคลากร รวม 236,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 236,640 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 18,209,520 บาท

งบบุคลากร รวม 7,852,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,852,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,837,900 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 94,200 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  1  อัตรา    เดือนละ   1,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน   18,000  บาท 
-  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย          
จํานวน  1  อัตรา    เดือนละ   1,500   บาท  
จํานวน  6  เดือน    เปนเงิน    9,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 833,880 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ต่าง ๆ จํานวน 5 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 19,140 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  1  อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 10,290,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 636,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 462,000 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพักและ
มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 104,900 บาท

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 9,411,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 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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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เข้าร่วมการอบรม การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตาม
โครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน จํานวน 80,000 บาท

3. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 180 ข้อ 23
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โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

4. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการ
อย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6 ) หน้า 13 ข้อ 9
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 400,000 บาท

5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าวัสดุ
ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  177  ข้อ  10     
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อย
โอกาส
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 759,000 บาท

6. โครงการทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นักศึกษา
ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินโครงการทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน
นักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเปนผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี พ.ศ.2565
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบํารุง ค่าหน่วยกิจ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเปนที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกิน
ปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคนและเพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ที่มีฐานะยากจน มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างลําบาก และ
ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน หรือผู้ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน
ไม่สามารถดํารงชีพได้เท่าเทียมกับผู้อื่น รายละเอียดตาม
โครงการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายจ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561
- อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  175  ข้อ 4
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โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร   
การเรียนการสอน

จํานวน 40,000 บาท

7. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  177  ข้อ 11

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

8. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกันคุณภาพ
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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  175  ข้อ  5  
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โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 70,000 บาท

9. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  217  ข้อ  4     

โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท

10. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 178  ข้อ  14    
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)

จํานวน 300,000 บาท

11. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU) 
เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าลงทะเบียน 
(การฝึกอบรม) ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  200  ข้อ  36  
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โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) จํานวน 2,060,500 บาท

12. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU) โดยจ้างครูภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัด
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาจีน
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เดือนละ 15,850 บาท/อัตรา จํานวน 13 อัตรา 
จํานวน 10 เดือน รวมเปนเงิน 2,060,500 บาท รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
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
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษา
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  178  ข้อ  16     
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โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 100,000 บาท

13. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  176  ข้อ  8   
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โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท

14. 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. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 174 ข้อ 1   
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โครงการวันครู จํานวน 100,000 บาท

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

จํานวน 50,000 บาท

16. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้
ด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนสามารถจัดทําหลักสูตร
การท่องเที่ยวในโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน เพิ่มทักษะ
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยว และนําความรู้
ที่ได้มาดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เปนรูปธรรม 
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 180  ข้อ  22  
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โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จํานวน 4,032,000 บาท

17. โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เช่น ค่าตอบแทน
บุคลากร ค่าสนับสนุนมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนครูต่างชาติ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียน  ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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.2561-2565) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 14 ข้อ 10  
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

18. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ
โรงเรียนในสังกัด
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าจัดทําเอกสาร ฯลฯ เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด
มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงโรงเรียน
ในสังกัด และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการ
ศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด รายละเอียด
ตามโครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 11 ข้อ 2  
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โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน   
ให้แก่นักเรียนในสังกัด

จํานวน 100,000 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 173 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 830,000 บาท

20. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา 
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

21. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  800,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเภทอาคารและสถานที่  สํานักงาน  หอประชุม  บ้านพัก 
ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา ห้องเก็บพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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 40,000 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 80,000 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 66,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับประมวลผล 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
บาท รวมเปนเงิน 46,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  
Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้
1) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า  2  GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า  4GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1TB  หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อต่อ  (Interface)  
แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
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สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํา 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 
รวมเปนเงิน 15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเปนเงิน 
5,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 316,017,640 บาท
งบบุคลากร รวม 244,081,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 244,081,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 187,838,080 บาท

1. ค่าเงินเดือนครู  ตั้งไว้ 187,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน 186,759,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 241,000 บาท        
   
2. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  838,080 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 23,979,800 บาท

3. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตั้งไว้  23,879,000 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 ค่าตอบแทนพิเศษ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้  58,000  บาท
3.2 ค่าตอบแทนรายเดือน  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
ตั้งไว้  22,000,000 บาท
3.3 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน   กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้   21,000 บาท
3.4 ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนหรือ
ให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งไว้  1,800,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
     
4. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  100,800  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งศึกษานิเทศน์ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
- ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน  
- ตําแหน่งศึกษานิเทศน์     
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ       5,600   บาท  
จํานวน  6  เดือน  เปนเงิน    100,800  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,800 บาท

5. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตําแหน่งศึกษานิเทศน์  
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์      
- ตําแหน่งศึกษานิเทศน์     
จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ       5,600   บาท  
จํานวน  6  เดือน  เปนเงิน    100,800  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 25,212,000 บาท

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,806,000 บาท

7. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกประจําและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน 1,760,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน      45,200 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,820,000 บาท

8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
และพนักงานจ้างทั่วไป  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12  โรงเรียน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 324,700 บาท

9. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้าง
ทั่วไป โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
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งบดําเนินงาน รวม 69,853,760 บาท
ค่าใช้สอย รวม 61,969,120 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,636,920 บาท

1. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน  ตั้งไว้  2,406,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาและเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
ยากจนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน เปนการสงเคราะห์
และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์           ตั้งไว้   310,000  บาท
1.2 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์          ตั้งไว้   220,000  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   170,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการช่วยสอน 
ตั้งไว้  1,650,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาวิทยากรและบุคคลภายนอกในการ
ช่วยสอน โดยจ้างวิทยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้  
2.1. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม            ตั้งไว้  450,000  บาท 
2.2 โรงเรียนลําปาววิทยาคม             ตั้งไว้  150,000  บาท
2.3 โรงเรียนหนองห้างพิทยา             ตั้งไว้  600,000  บาท
2.4 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม               ตั้งไว้  450,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาด  ตั้งไว้   560,920  บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามหญ้า 
พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน  ซ่อมแซม/บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  และดําเนินการตามภารกิจอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้
3.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์                ตั้งไว้  108,000 บาท
3.2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม               ตั้งไว้  108,000 บาท
3.3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                  ตั้งไว้  144,920 บาท 
3.4 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร            ตั้งไว้   80,000  บาท
3.5 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  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 200,000 บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน และ
การเดินทางไปราชการอื่นตามภารกิจหน้าที่ ของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้ 
5.1 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์                ตั้งไว้ 100,000 บาท
5.2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม          ตั้งไว้ 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองห้างพิทยา

จํานวน 150,000 บาท

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดตาม
โครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  281 ข้อ 121
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
โรงเรียนหนองห้างพิทยา

จํานวน 100,000 บาท

7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนหนองห้าง
พิทยา 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษารายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหนองห้างพิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  281  ข้อ  122
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เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 41,892,600 บาท

8.  เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เปนค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หรือโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดําเนินการ ดังนี้
8.1 ค่าจัดการเรียนการสอน          ตั้งไว้  23,874,000  บาท
8.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน            ตั้งไว้   2,947,700  บาท
8.3 ค่าหนังสือเรียน                    ตั้งไว้   6,716,000  บาท
8.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน               ตั้งไว้   2,711,300  บาท
8.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้   5,643,600  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 11,964,600 บาท

9. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ เปนการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เปน
ผู้กํากับดูแลจัดกิจกรรมทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเปนปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา
นักเรียนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้
9.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งไว้  240,000  บาท
9.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ตั้งไว้  201,600  บาท
9.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ตั้งไว้  1,200,000  บาท
9.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ตั้งไว้  600,000  บาท
9.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ตั้งไว้  3,600,000  บาท
9.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,251,000 บาท
9.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตั้งไว้  219,000  บาท
9.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  600,000  บาท
9.9 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  600,000  บาท
9.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "  ตั้งไว้  1,200,000  บาท
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9.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.ตามกฎกระทรวง
พ.ศ.2561" อัตราคนละ 11,000 บาท อปท. แห่งละ 2 คน 
และสถานศึกษา 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน = 48 คน  
ตั้งไว้  550,000 บาท

9.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ  ตั้งไว้  200,000 บาท 

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

9.14 ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรให้ อปท. แห่งละ 50 คน 
คนละ 4,000 บาท  ตั้งไว้  200,000 บาท

9.15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จัดสรรให้โรงเรียน สังกัด อปท. แห่งละ 1 คน จํานวน 12
โรงเรียน คนละ 11,000 บาท จัดสรรให้กองการศึกษา 
ที่มีโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 1 คนละ 11,000 บาท
ตั้งไว้  143,000  บาท 
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9.16 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่ จัดสรรให้สถานศึกษาสังกัด อปท. 
แห่งละ 20,000 บาท จัดสรรให้กองการศึกษา แห่งละ 
20,000 บาท  ตั้งไว้ 260,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 3,015,000 บาท

10.  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.2565 เล่มที่ 16 (1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 949,800 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 380,000 บาท

3. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
3.1 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  ซึ่งเปนรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ชุดแข่งขัน
กีฬา ชุดฝึกซ้อมกีฬา เสื้อ กางเกง
ถุงเท้าและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เปน
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม/แข่งขัน กีฬาฟุตบอล ตามหลักสูตรสู่
ความเปนเลิศทางด้านฟุตบอล 
(E - sport football) โรงเรียนหนองห้างพิทยา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตั้งไว้ 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดวงโยธวาทิต 
จํานวน 40 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 
180,000 บาท เพื่อความเปนเอกลักษณ์ ความสวยงาม
ของวงโยธวาทิต โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุกีฬา จํานวน 300,000 บาท

4. ค่าวัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายประตู
 กรวยเล็ก กรวยใหญ่ ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา 
ลูกวอลเลย์บอล ลูกแชร์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ตะกร้าแชร์บอล 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 
ออกกําลังกาย อย่างเพียงพอ ตามหลักสูตรสู่ความเปนเลิศ
ทางด้านฟุตบอล (E - sport football) โรงเรียนหนองห้างพิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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 6,934,840 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,931,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้
1.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้  360,000 บาท
1.2 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์            ตั้งไว้  370,000 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  480,000 บาท
1.7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้  140,000 บาท
1.8 โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้  395,000 บาท
1.9 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  432,000 บาท
1.10 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร        ตั้งไว้  324,000 บาท
1.11 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  550,000 บาท
1.12โรงเรียนบัวขาว                       ตั้งไว้ 2,100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 81,000 บาท

2. ค่าบริการโทรศัพท์  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
การรับส่งโทรศัพท์ โทรสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในราชการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2.1 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม             ตั้งไว้   6,000  บาท
2.2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                 ตั้งไว้   5,000  บาท
2.3 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี        ตั้งไว้  70,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 922,840 บาท

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่าย
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  โทรภาพผ่านสัญญาณดาวเทียม
หรือระบบเคเบิลทีวีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเปนแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์             ตั้งไว้   45,600  บาท
3.2 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม            ตั้งไว้  124,440  บาท
3.3 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม             ตั้งไว้   25,000  บาท
3.4 โรงเรียนเมืองสมเด็จ                   ตั้งไว้   60,000  บาท
3.5 โรงเรียนลําปาววิทยาคม              ตั้งไว้   84,000  บาท
3.6 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม       ตั้งไว้   70,200  บาท
3.7 โรงเรียนหนองห้างพิทยา              ตั้งไว้   45,000  บาท
3.8 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม                ตั้งไว้  168,000  บาท
3.9 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร          ตั้งไว้   70,600  บาท
3.10 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี     ตั้งไว้  180,000  บาท
3.11  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์          ตั้งไว้    50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 2,082,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,082,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 300,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 300,000  บาท เพื่อให้มี
วัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ให้สําเร็จลุล่วง ด้านการศึกษา ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
ประกอบด้วย
- มิกเซอร์ดิจิตอล 20 ch จํานวน 1 ชุด
- ไดเวอร์แร็ค (ครอสดิจิตอล) จํานวน 1 ชุด
- เพาเวอร์แอม แบบสวิทซิ่ง จํานวน 3 ชุด
- ไมโครโฟน UHF (ไร้สาย) จํานวน 1 ชุด
- ชุดแร็คไฟฟ้า 10 unit จํานวน 1 ชุด
- ไมโครโฟน (สาย) จํานวน 3 ตัว
- สเต็ปดาวน์ 60A  จํานวน 1 ชุด
- แร็ค มิกเซอร์ดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
- ตู้ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (กลาง - แหลม) จํานวน 4 ตัว
- ตู้ลําโพงเบส ขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
- ตู้ลําโพง มอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 6) หน้า 211  ข้อ 50
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทอมเดินแถว (กลองเซ็กส์เทท ทอม) โรงเรียนบัวขาว จํานวน 94,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกลองทอมเดินแถว (กลองเซ็กส์เทท ทอม) 
โรงเรียนบัวขาว  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองทอมเดินแถว (กลองเซ็กส์เทท
ทอม) จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 94,000 บาท 
รวมเปนเงิน 94,000 บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองทอมสําหรับเดินแถว 1 ชุด ประกอบด้วย  
กลองทอมเดินแถวไม่น้อยกว่า 5 ใบ
1.1 กลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว 
จํานวน  1  ใบ 
1.2 กลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 
จํานวน  1  ใบ 
1.3 กลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 9.5 นิ้ว 
จํานวน  1  ใบ 
1.4 กลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 
11.5 นิ้ว จํานวน  1  ใบ
1.5 กลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
จํานวน  1  ใบ 
2. ตัวถังกลองทําด้วยไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ซหนาไม่น้อยกว่า 6 ชั้น 
3. ขอบกลองทําด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะหนาอย่างดี 
4. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
5. อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
• กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
• ไม้สําหรับตีกลองทอมเดินแถว ด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
หัวทําจากวัสดุสังเคราะห์อย่างดี
• หนังกลองสําหรับกลองทอมเดินแถวตามขนาดกลอง 
6. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล 
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เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 213 ข้อ 65
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กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 76,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว  จํานวน 1 ใบ  
ราคาใบละ 76,000 บาท รวมเปนเงิน 76,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองสแนร์สําหรับเดินแถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว 
2. ตัวถังกลองทําจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชหนาไม่น้อยกว่า 6 ชั้น 
3. ขอบกลองทั้งบนและล่างทําจากวัสดุสังเคราะห์พิเศษ 
4. มีหลักสําหรับจับยึดกลอง ทําด้วยโลหะอย่างดีและแข็งแรง 
สามารถปรับระดับเสียงหน้ากลองได้ ด้านละไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
5. มีชุดอุปกรณ์สําหรับเปิด-ปิด เสียงสแนร์ 
6. สายสแนร์ทําด้วยโลหะหรือเส้นเอ็นอย่างดี สามารถปรับ
ความตึงของสายสแนร์ได้ตามความต้องการ 
7. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้  เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
8. มีขาหรือแกนเหล็กด้านล่าง เพื่อใช้สําหรับวางหรือช่วยป้องกัน
การกระแทก 
9. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้  1)กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
2)ไม้สําหรับตีกลองสแนร์เดินแถว ด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
3)หัวไม้ทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี
4)หนังกลองบน-ล่าง สําหรับกลองสแนร์เดินแถว 
10. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
11. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
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และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 152,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว  จํานวน 2 ใบ  
ราคาใบละ 76,000 บาท รวมเปนเงิน 152,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองสแนร์สําหรับเดินแถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว 
2. ตัวถังกลองทําจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชหนาไม่น้อยกว่า 6 ชั้น 
3. ขอบกลองทั้งบนและล่างทําจากวัสดุสังเคราะห์พิเศษ 
4. มีหลักสําหรับจับยึดกลอง ทําด้วยโลหะอย่างดีและแข็งแรง 
สามารถปรับระดับเสียงหน้ากลองได้ ด้านละไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
5. มีชุดอุปกรณ์สําหรับเปิด-ปิด เสียงสแนร์ 
6. สายสแนร์ทําด้วยโลหะหรือเส้นเอ็นอย่างดี สามารถปรับ
ความตึงของสายสแนร์ได้ตามความต้องการ 
7. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้  เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
8. มีขาหรือแกนเหล็กด้านล่าง เพื่อใช้สําหรับวางหรือช่วยป้องกัน
การกระแทก 
9. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1)กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
2)ไม้สําหรับตีกลองสแนร์เดินแถว ด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
3)หัวไม้ทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี
4)หนังกลองบน-ล่าง สําหรับกลองสแนร์เดินแถว 
10. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
11. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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กลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนบัวขาว จํานวน 152,000 บาท

4. ค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว โรงเรียนบัวขาว
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว  จํานวน 2 ใบ  
ราคาใบละ 76,000 บาท รวมเปนเงิน 152,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองสแนร์สําหรับเดินแถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว 
2. ตัวถังกลองทําจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชหนาไม่น้อยกว่า 6 ชั้น 
3. ขอบกลองทั้งบนและล่างทําจากวัสดุสังเคราะห์พิเศษ 
4. มีหลักสําหรับจับยึดกลอง ทําด้วยโลหะอย่างดีและแข็งแรง 
สามารถปรับระดับเสียงหน้ากลองได้ด้านละไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
5. มีชุดอุปกรณ์สําหรับเปิด-ปิด เสียงสแนร์ 
6. สายสแนร์ทําด้วยโลหะหรือเส้นเอ็นอย่างดี สามารถปรับ
ความตึงของสายสแนร์ได้ตามความต้องการ 
7. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้  เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
8. มีขาหรือแกนเหล็กด้านล่าง เพื่อใช้สําหรับวางหรือช่วยป้องกัน
การกระแทก 
9. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1)กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
2)ไม้สําหรับตีกลองสแนร์เดินแถวด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
3)หัวไม้ทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี
4)หนังกลองบน-ล่าง สําหรับกลองสแนร์เดินแถว 
10. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
11. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
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และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 213 ข้อ 65
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กลองหาง รํามะนาและขาตั้ง หน้า 10 นิ้ว จํานวน 17,000 บาท

5. ค่าจัดซื้อกลองหาง รํามะนาและขาตั้ง หน้า  10  นิ้ว
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองหาง รํามะนาและขาตั้ง 
หน้า  10  นิ้ว  จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 4 ใบ)  
ราคาชุดละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 17,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ลูกกลองหางทําด้วยไม้ขนุน, ไม้มะกอกป่า, ไม้จามจุรี
อบให้แห้ง ทาน้ํายากันแมลง ตัวกลองมีความยาว 
ไม่ต่ํากว่า 75 เซนติเมตร
2. หน้ากลองหางขึงด้วยหนังวัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 
หน้ากลองหางมีขนาดตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งตึงได้ 
ระดับเสียงมาตรฐาน
3. สายโยงเร่งเสียงทําจากเชือกไนล่อน 
4. ลูกกลองรํามะนาทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ทาน้ํายากันเมลง 
ตัวกลองรํามะนามีความยาวไม่ต่ํากว่า 35  เซนติเมตร
5. หน้ากลองรํามะนาขึงด้วยหนังวัว เส้นผ่าศูนย์กลาง 
หน้ากลองรํามะนาไม่ต่ํากว่า 17 นิ้ว ซึ่งหนังตึงได้ มาตรฐาน
6. ขาตั้งกลองหางและกลองรํามะนาทําด้วยเหล็ก พร้อมเคลือบสี 
7. เสียงกลองหางและกลองรํามะนาเสียงดัง กังวาน
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 34
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กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 114,000 บาท

6. ค่าจัดซื้อกลองใหญ่เดินแถว  ขนาด  16  นิ้ว 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองใหญ่เดินแถว  ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 57,000 บาท รวมเปนเงิน 114,000
บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองใหญ่สําหรับเดินแถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว 
กว้างไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
2. ตัวถังกลองทําจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชหนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น
3. ขอบกลองทําจากไม้ หนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น 
4. มีหลักสําหรับจับยึดกลอง ทําด้วยโลหะอย่างดีและ
แข็งแรง สามารถปรับระดับเสียงหน้ากลองได้ ด้านละ
ไม่น้อยกว่า 8 หลัก 
5. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
6. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
• กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
• ไม้สําหรับตีกลองใหญ่เดินแถว ด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
หัวไม้หุ้มด้วยสักหลาดอย่างดี
• หนังกลองสําหรับกลองใหญ่เดินแถว 
7. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 24 นิ้ว โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 65,000 บาท

7. ค่าจัดซื้อกลองใหญ่เดินแถว  ขนาด  24  นิ้ว 
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกลองใหญ่เดินแถว  ขนาด 24 นิ้ว 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 65,000 บาท รวมเปนเงิน 65,000
บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. กลองใหญ่สําหรับเดินแถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว 
กว้างไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
2. ตัวถังกลองทําจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชหนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น
3. ขอบกลองทําจากไม้ หนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น 
4. มีหลักสําหรับจับยึดกลอง ทําด้วยโลหะอย่างดีและแข็งแรง 
สามารถปรับระดับเสียงหน้ากลองได้ ด้านละไม่น้อยกว่า 10 หลัก 
5. มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะพายเพื่อแขวนกลองได้ 
และสามารถปรับระดับได้เพื่อความเหมาะสมของผู้สะพาย 
6. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ •  กุญแจปรับระดับเสียงกลอง 
• ไม้สําหรับตีกลองใหญ่เดินแถว ด้ามทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
หัวไม้หุ้มด้วยสักหลาดอย่างดี
•หนังกลองสําหรับกลองใหญ่เดินแถว 
7. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 9,000 บาท รวมเปนเงิน 9,000 บาท  
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 37
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กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 41,000 บาท

9. ค่าจัดซื้อเครื่องกีต้าร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อกีต้ารืไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 20,500 บาท รวมเปนเงิน 41,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่อง (Body) ทําด้วยเนื้อไม้อย่างดี 
2. คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกน
เพื่อทําให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้ 
3. มีสะพานนิ้วทําด้วยไม้ และมี Fret ทําด้วยโลหะนิเกิล
จํานวนไม่น้อยกว่า 22 Fret 
4. มีที่ปรับระดับสูงต่ําระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับ
เฉพาะได้ในแต่ละสาย โดยอยู่ที่ตําแหน่งตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้
พร้อมสายกีตาร์ จํานวน 6 สาย 
5. ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ทําด้วยโลหะหรือทองเหลือง 
หรือสเตนเลสหรือนิเกิล 
6. มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่า 2 ตัว 
7. มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง - เบา และความทุ่ม – 
แหลมของเสียงได้ ไม่ต่ํากว่า 2 ตัว 
8. อุปกรณ์ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 8.1 สายกีตาร์สํารอง 2 ชุด 
8.2 สายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดี สามารถปรับความสั้น - ยาว
ได้ 1 เส้น  
8.3 สายสัญญาณมีความยาวไม่ต่ํากว่า 5 เมตร พร้อมหัว
เสียบ (Phone Plug) 2 อัน ซึ่งต่อเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสาย
ทั้ง 2 ด้าน อย่างเรียบร้อย 2 เส้น 
8.4 อุปกรณ์สําหรับดีด (Pick) อย่างดี 2 อัน
8.5 กล่องใส่กีตาร์ที่แข็งแรงมีคุณภาพดี 
9. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 37

.
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เครื่องขยายเสียงสําหรับกีต้าร์พร้อมลําโพง จํานวน 27,000 บาท

10. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับกีต้าร์พร้อมลําโพง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับกีต้าร์
พร้อมลําโพง จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 27,000 บาท 
รวมเปนเงิน 27,000 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนเครื่องที่ระบุการใช้งานสําหรับกีตาร์โดยเฉพาะ 
2. มีขนาดกําลังขยายไม่ต่ํากว่า 100 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม 
(100 Wrms/8 ohm) 
3. ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC 220 โวลท์ 
4. มีซ่องสัญญาณเข้า (Input) ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
5. มีปุ่มปรับดังต่อไปนี้
5.1 ปรับเสียงดัง - เบา (Volume) 
5.2 ปรับเสียงทุ้ม (Bass) 
5.3 ปรับเสียงกลาง (Middle) 
5.4 ปรับเสียงแหลม (Treble) 
5.5 ปรับเสียงก้องกังวาน (Reverb)
5.6 ปรับเสียง Drive (เสียงแตก) 
6. มีช่องสัญญาณออก (Output) ดังต่อไปนี้
6.1 ช่องสัญญาณต่อเข้าภาคขยายอื่น ๆ (Line out ) 
6.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงไม่ต่ํากว่า 10 นิ้ว 
ดอกเดี่ยว หรือ ดอกคู่ 
6.3 มีกําลังขยายตอบสนองต่อเนื่อง (RMS) ไม่ต่ํากว่ากําลัง
ขยายของเครื่องกําหนดและค่าความต้านทานของลําโพง 
8 โอห์ม (Impedance = 8 Ohm) 
7. มี Foot Switch ควบคุมการ เปิด/ปิด ของเสียง Drive 
8. ทั้งภาคขยายและลําโพงสามารถตอบสนองความถี่ของ
กีตาร์ได้อย่างสมบูรณ์ 
9. มีกล่องอลูมิเนียมหรือไม้ (CASE/ RACK) ภายในบุด้วย
ฟองน้ํากันกระแทกและโฟมล็อค 
10. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 33
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ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 8,000 บาท

11. ค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว  
จํานวน 1 คู่ ราคาคู่ละ 8,000 บาท รวมเปนเงิน 8,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ฉาบแบบคู่เหมาะสําหรับเดินแถว ตัวฉาบทําจากโลหะ
ทองเหลืองอย่างดี 
2. ตัวฉาบมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 นิ้ว 
3. มีร่องเสียงรอบวงตัวฉาบเมื่อกระทบกันมีเสียงดัง กังวานใส 
4. ตัวฉาบเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยหูฉาบ 
5. หูจับฉาบทําจากหนังอย่างดี
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 16,000 บาท

12. ค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว  
จํานวน 2 คู่ ราคาคู่ละ 8,000 บาท รวมเปนเงิน 16,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ฉาบแบบคู่เหมาะสําหรับเดินแถว ตัวฉาบทําจากโลหะ
ทองเหลืองอย่างดี 
2. ตัวฉาบมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 นิ้ว 
3. มีร่องเสียงรอบวงตัวฉาบเมื่อกระทบกันมีเสียงดัง กังวานใส 
4. ตัวฉาบเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยหูฉาบ 
5. หูจับฉาบทําจากหนังอย่างดี
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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เทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 136,000 บาท

13. ค่าจัดซื้อเทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 68,000 บาท รวมเปนเงิน 136,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงินหรือชุบนิเกิล 
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. พร้อมปากที่เป่า  ทําด้วยไฟเบอร์หรือโลหะ 
3. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
4. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝา 
5. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
6. คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัว
ในการใช้งาน 
7. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
8. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• สายคล้องคอสําหรับเทนเนอร์แซกโซโฟน 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับเทนเนอร์แซกโซโฟน 
9. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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เทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 68,000 บาท

14. ค่าจัดซื้อเทนเนอร์แซกโซโฟน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเทนเนอร์แซกโซโฟน  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 68,000 บาท รวมเปนเงิน 68,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงินหรือชุบนิเกิล 
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. พร้อมปากที่เป่า ทําด้วยไฟเบอร์หรือโลหะ 
3. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
4. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝา 
5. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
6. คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัว
ในการใช้งาน 
7. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
8. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• สายคล้องคอสําหรับเทนเนอร์แซกโซโฟน 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับเทนเนอร์แซกโซโฟน 
9. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน จํานวน 42,000 บาท

15. ค่าจัดซื้อเทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน  จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 42,000 บาท รวมเปนเงิน 42,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.7 มม. 
4. ขนาดลําโพง(Bell)มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 204.4 มม.
5. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
6. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• ก้านอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดภายในเครื่อง 
• สไลด์ครีมหรือน้ํามันหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
7. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐาสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 208 ข้อ 25
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บีแฟลตคลาริเนต โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 26,000 บาท

16. ค่าจัดซื้อบีแฟลตคลาริเนต  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อบีแฟลตคลาริเนต  
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 26,000 บาท 
รวมเปนเงิน 26,000 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยไม้ หรือไฟเบอร์ (ABS Resin) 
แบ่งออกเปน 5 ท่อน สามารถแยกออกจากกันได้ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ระบบนิ้วแบบ Boehm ไม่น้อยกว่า 17 กระเดื่อง 
และไม่น้อยกว่า 6 วงแหวน 
4. กระเดื่องนิ้วทําด้วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล 
5. ขนาดคอ (Barrel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
6. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
7. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝาวัสดุสังเคราะห์
กันน้ํา 
8. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
9. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับบีแฟลตคลาริเนต
10. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
11. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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บีแฟลตคลาริเนต โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 26,000 บาท

17. ค่าจัดซื้อบีแฟลตคลาริเนต  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อบีแฟลตคลาริเนต  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 26,000 บาท รวมเปนเงิน 26,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยไม้ หรือไฟเบอร์ (ABS Resin) 
แบ่งออกเปน 5 ท่อน สามารถแยกออกจากกันได้
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ระบบนิ้วแบบ Boehm ไม่น้อยกว่า 17 กระเดื่อง 
และไม่น้อยกว่า 6 วงแหวน 
4. กระเดื่องนิ้วทําด้วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล 
5. ขนาดคอ (Barrel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
6. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
7. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝาวัสดุสังเคราะห์
กันน้ํา 
8. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
9. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับบีแฟลตคลาริเนต 
10. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
11. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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บีแฟลตทรัมเปต โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 28,000 บาท

18. ค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 28,000 บาท รวมเปนเงิน 28,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
11.6 มิลลิเมตร 
4. ขนาดลําโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
123 มิลลิเมตร 
5. ระบบลูกสูบเปนแบบพิสตันวาล์วจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 
6. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• น้ํามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve Oil) 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
8. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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บีแฟลตทรัมเปต โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 28,000 บาท

19. ค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 28,000 บาท รวมเปนเงิน 28,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
11.6 มิลลิเมตร 
4. ขนาดลําโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
123 มิลลิเมตร 
5. ระบบลูกสูบเปนแบบพิสตันวาล์วจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 
6. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• น้ํามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve Oil) 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
8. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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บีแฟลตทรัมเปต โรงเรียนบัวขาว จํานวน 252,000 บาท

20. ค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  โรงเรียนบัวขาว
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อบีแฟลตทรัมเปต  จํานวน 9 ตัว 
ราคาตัวละ 28,000 บาท รวมเปนเงิน 252,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
11.6 มิลลิเมตร 
4. ขนาดลําโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
123 มิลลิเมตร 
5. ระบบลูกสูบเปนแบบพิสตันวาล์วจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 
6. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• น้ํามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve Oil) 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
8. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนบัวขาว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 213 ข้อ 65

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 180/496



เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต จํานวน 13,000 บาท

21. ค่าจัดซื้อเบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต 
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,000 บาท 
รวมเปนเงิน 13,000 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเบสทําด้วยไม้เนื้อแข็ง 
2. ตัวเบสติดปิ๊กอัพขยายเสียงอย่างน้อย 1 ตัว (Hummaking) 
3. ลูกบิดทําด้วยเหล็กชุบ 4 ตัว 
4. หัวเบสแกะสลักพญานาคหรือหัวหงส์ 1 หัว สามารถถอดได้ 
5. ความยาวตัวเบสไม่น้อยกว่า 110 ซม. 
6. ความหนาตัวเบสไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
7. ความกว้างของตัวเบสไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 
8. เนื้อไม้เคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
9. มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา ไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม 
ปรับสัญญาณเสียงทุ้ม/แหลม ไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม 
10. มีช่องเสียบรับสัญญาณขยายเสียง 
11. มีสายสะพายหนังอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า) 
12. คุณภาพเสียงเบสไฟฟ้าตามลักษณะเสียงเบสสากล 
สายเบสทั้ง 4 สาย ไม่กระทบขั้นเสียง 
13. ฝังเฟรต 24 เฟรต 24 ช่องเสียง ระยะเสียงมาตรฐาน
เบสสากลที่คอเบส 
14. หย่องหลัง (Satderl) ทําด้วยโลหะหรือสแตนเลส
ตามมาตรฐานเบสสากล สามารถปรับระยะได้ 
15. หย่องหน้า (Nut) ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง อะคลิลิก หรือ
กระดูกสัตว์ 
16. มีกระดุมใส่สายสะพาย 2 ตัว 
17. สายเบสมีจํานวน 4 สาย ไล่เลียงตามขนาดมาตรฐานเบส
สากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 35
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พิณไฟฟ้า 3 สาย 15 เฟรต จํานวน 8,500 บาท

22. ค่าจัดซื้อพิณไฟฟ้า 3 สาย 15 เฟรต   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อพิณไฟฟ้า 3 สาย 15 เฟรต 
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท 
รวมเปนเงิน 8,500 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวพิณทําด้วยไม้เนื้อแข็ง 
2. ตัวพิณติดปิ๊กอัพขยายเสียงอย่างน้อย 1 ตัว 
3. ลูกบิดทําด้วยเหล็กชุบ 3 ตัว 
4. หัวพิณแกะสลักพญานาคหรือหัวหงส์ 1 หัว สามารถถอดได้ 
5. ความยาวตัวพิณไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
6. ความหนาของตัวพิณไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
7. ความกว้างของตัวพิณไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
8. ฝั่งขั้นเฟรต 15 เฟรต 15 ช่องเสียง ระยะเสียงมาตรฐาน
ลงที่คอพิณ 
9. มีปุ่มปรับเสียงหนัก เบา จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม และเสียง
ทุ้ม - แหลม จํานวน 1 ปุ่ม 
10. มีสายสะพายอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า) 
11. เนื้อไม้เคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
12. คุณภาพเสียงพิณไฟฟ้า ดีดเบาเสียงดังกังวาน 
สายพิณไม่กระทบขั้นเสียง 
13. มีช่องเสียบรับสัญญาณขยายเสียง 
14. สายพิณมีจํานวน 3 สาย แต่ละสาย มีขนาดลดไหล่
ตามมาตรฐานเสียงสากล 
15. หย่องหลัง (Satderl) ทําด้วยโลหะหรือสแตนเลส 
สามารถปรับระยะได้ 
16. หย่องหน้า(Nut)ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง อะคลิลิกหรือกระดูกสัตว์ 
17. มีกระดุมใส่สายสะพาย 2 ตัว
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 37
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ฟลูต จํานวน 26,000 บาท

23. ค่าจัดซื้อฟลูต   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อฟลูต จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 26,000 บาท รวมเปนเงิน 26,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่อง ทําด้วยโลหะชุบเงินหรือนิเกิล ปากเป่า
(Head Joint) และนิ้วกระเดื่องทําด้วยโลหะชนิดเดียว
กับตัวเครื่อง แบ่งออกเปน 3 ท่อน สามารถแยกออก
จากกันได้ 
2. ระดับเสียง C 
3. มีกระเดื่องแบบออฟเซ็ทจี 
4. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่อง
ได้อย่างคล่องตัวทุกจุด 
5. ฝานวมสามารถเปิด - ปิดได้แนบสนิททุกฝา 
6. มีชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องประทับอยู่ที่ตัวเครื่องชัดเจน 
7. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
8. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• มีก้านอุปกรณ์ทําความสะอาดด้านในเครื่อง 
• ผ้าทําความสะอาด
• ขี้ผึ้งทาข้อต่อ 
9. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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มาร์ชชิ่งบาริโทน จํานวน 118,000 บาท

24. ค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่งบาริโทน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่งบาริโทน จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 118,000 บาท รวมเปนเงิน 118,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
14.5 มิลลิเมตร
4. ขนาดลําโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
254 มิลลิเมตร
5. ระบบลูกสูบเปนแบบพิสตันวาล์วจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 
6. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• น้ํามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve Oil) 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
8. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 208 ข้อ 32
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มาร์ชชิ่งเมโลโฟน จํานวน 99,000 บาท

25. ค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่งเมโลโฟน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่งเมโลโฟน จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 99,000 บาท รวมเปนเงิน 99,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องและปากเป่า ทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงิน
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. ระดับเสียง เอฟ (key in F) 
3. ขนาดท่อลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
11.7 มิลลิเมตร 
4. ขนาดลําโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
268.5 มิลลิเมตร
5. ระบบลูกสูบเปนแบบพิสตันวาล์วจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 
6. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• น้ํามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve Oil) 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับท่อลมทองเหลือง
• ผ้าทําความสะอาด 
8. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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ไม้คฑา จํานวน 15,000 บาท

26. ค่าจัดซื้อไม้คฑา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อไม้คฑา จํานวน 2 อัน 
ราคาอันละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 15,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. หัวคฑาทําด้วยโลหะแกะสลักลายหัวสิงห์ 
2. ด้ามไม้คฑาทําด้วยหวายอย่างดี ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร
3. ส่วนบนของไม้คฑาสามารถถอดประกอบได้ 
4. มีโซ่พันตลอดด้ามหวาย 
5. พร้อมถุงใส่ไม้คฑา
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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อัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน 55,000 บาท

27. ค่าจัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 55,000 บาท รวมเปนเงิน 55,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงินหรือชุบนิเกิล 
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. พร้อมปากที่เป่า ทําด้วยไฟเบอร์หรือโลหะ 
3. ระดับเสียง อีแฟลต (Key in Eb) 
4. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝา 
5. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
6. คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัว
ในการใช้งาน 
7. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
8. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• สายคล้องคอสําหรับอัลโตแซกโซโฟน 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับอัลโตแซกโซโฟน 
9. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐาน
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 206 ข้อ 10
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อัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 55,000 บาท

28. ค่าจัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้ออัลโตแซกโซโฟน  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 55,000 บาท รวมเปนเงิน 55,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวเครื่องทําด้วยโลหะทองเหลืองชุบเงินหรือชุบนิเกิล 
หรือโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ 
2. พร้อมปากที่เป่า ทําด้วยไฟเบอร์หรือโลหะ 
3. ระดับเสียง อีแฟลต (Key in Eb) 
4. ฝานวมสามารถเปิด-ปิดได้แนบสนิททุกฝา 
5. สปริงทําจากสแตนเลส สามารถบังคับกระเดื่องได้
อย่างคล่องตัวทุกจุด 
6. คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัว
ในการใช้งาน 
7. พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเปนของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต 
8. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
• สายคล้องคอสําหรับอัลโตแซกโซโฟน 
• ขี้ผึ้งหล่อลื่นสําหรับทาก๊อกข้อต่อ 
• ผ้าทําความสะอาด
• ลิ้นสําหรับอัลโตแซกโซโฟน 
9. มีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. โรงงานผลิตสินค้ามีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากองค์กรที่มีมาตรฐาน
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 211 ข้อ 49
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เอฟเฟกกีต้าร์ จํานวน 16,000 บาท

29. ค่าจัดซื้อเอฟเฟคกีต้าร์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเอฟเฟคกีต้าร์  จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 16,000 บาท รวมเปนเงิน 16,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. ปุ่มเหยียบเอฟเฟคแบบ Multi-FX 
2. จํานวนเอฟเฟค 59 เอฟเฟค 
3. จําลองเสียงแอมป์ได้ 9 แบบ 
4. ช่องเสียบอนาล็อคแบบ INPUT มีช่องเสียบอุปกรณ์ดนตรี 
และช่องเสียบ aux 
5. ช่องเสียบอนาล็อคแบบ OUTPUT มีช่องเสียบหลัก 2 ช่อง
แบบสเตอริโอ 1/4 และ 1/8 
6. ต่อหูฟังและเครื่องบันทึกเสียงได้ 
7. มีช่องเสียบ USB 
8. ใช้ถ่าน AA 6 ก้อน
เพื่อใช้เปนสื่อการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 209 ข้อ 37
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 750,240 บาท

งบบุคลากร รวม 750,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 665,040 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
สังกัดกองสาธารณสุขตามแผนอัตรากําลัง 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 51,600 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  6  เดือน  
เปนเงิน  18,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 9,968,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,876,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,876,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,727,940 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 7 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
สังกัดกองสาธารณสุข ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

2. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่งผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แยกเปน      
-  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ        
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  21,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,200 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกอง
สาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 8,058,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น 
ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตรข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 6,720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของราชการหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
/สาธารณูปการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
/โทรคมนาคม/ โรงมหรสพ ฯลฯ รวมไปถึงจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดรายจ่ายประเภทอื่น ฯลฯ  เพื่อดําเนินการ
ตามภารกิจของกองสาธารณสุข องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ศูนย์โฮมสุข)

จํานวน 1,500,000 บาท

3. โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ (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 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 5 ข้อ 1        
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 170,000 บาท

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  148  ข้อ 10
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจําศูนย์โฮมสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,000,000 บาท

5. 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 217 ข้อ 1    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

6. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่เกิดจาการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเปนการจ้างเหมา
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 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
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 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 1,210,000 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 โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
เช่น โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ
โรคไข้เลือดออก เช่น จัดซื้อพลาสเตอร์ ถุงมือยาง ถุงสวมขา 
เจล แอลกอฮอร์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
กระบัง หน้าเลนส์ใส (Face Shield) น้ํายาเคมีหรือเคมีภัณฑ์
อื่นๆ  และจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายาพ่นหมอกควัน  
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
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 34,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงาน
ประมวลผล 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 
บาทรวมเปนเงิน 23,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่
น้อยกว่า1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 
1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
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- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สําหรับกระดาษ 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 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 4,300 บาท รวมเปนเงิน 4,300 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด 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 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 712,520 บาท

งบบุคลากร รวม 322,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 322,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 255,720 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 33,600 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน 
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  33,600  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 33,600 บาท

3. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน        
- ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  33,600  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

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

2. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 115,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อจ้าง
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบหมายของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 209/496



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนการจ้างเหมา  ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะรถยนต์  
รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ข้อ 11 (7)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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 10,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 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 50,000 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 40,000 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 34,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 9,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 2
 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท รวมเปน
เงิน 9,000 บาท 
เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  
ประจํากองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามราคาท้องถิ่น  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
รวมเปนเงิน 23,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเปนเงิน 2,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,513,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,546,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,546,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,900,320 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 9,000 บาท

2. ค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน        
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  6  เดือน  
เปนเงิน  9,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,440 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ และพนักงานงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน  4 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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 966,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

2. ค่าการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 200,000 บาท

1. 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 และการเข้ารับการ  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 148  ข้อ 11
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 400,000 บาท

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์      
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  เพื่อสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
สร้างการรับรู้  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  รายละเอียดตาม
โครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  147  ข้อ  8
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม จํานวน 250,000 บาท

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ประจําปี พ.ศ. 2565
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ การมี
จิตอาสา มีภาวะผู้นํา มีแนวคิดการพัฒนาต่อสังคม มีการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม ช่วยเหลือกันและกัน มีจิตสํานึกรักถิ่นและ
จิตสาธารณะ รายละเอียดตามโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 9 ข้อ 3  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 454,150 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 3 อัตรา 
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 244,250 บาท
ค่าใช้สอย รวม 164,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 164,250 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างเหมาแรงงานให้ปฏิบัติงานตามภาร
กิจการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
บึงอร่าม หมู่ที่  20  ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  กิจกรรมการรักษาความสะอาดความ
เปนระเบียบเรียบร้อย การตัดแต่งแปลงไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ดอก
ไม้ประดับ) ไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น  การรักษาสภาพ (ค้ํายัน) 
ต้นไม้  การให้น้ํา ต้นไม้/สนามหญ้า/สวนหย่อม การดูแล
สวนหย่อมให้มีความสวยงาม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

1. ค่าวัสดุการเกษตร  
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช้ในการบํารุง
รักษาต้นไม้  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
เปนต้น  โดยจัดซื้อวัสดุประเภทสารเคมี  สารอินทรีย์
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย อาหารเสริมพืช พันธุ์พืช 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า มีด เชือก ไม้กวาดทางมะพร้าว
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดเก็บใบไม้ รถเข็น เศษวัสดุ  
ท่อ  ทางให้น้ําและวัสดุที่ใช้ต่อเชื่อมท่อ ฯลฯ  ที่นํามา
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการและสังคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 11,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 
โดยลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท 
รวมเปนเงิน 11,000 บาท เพื่อใช้ในการตัดตกแต่งต้นไม้ 
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาและสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 18,900 บาท

2. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 
โดยลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,900 บาท 
รวมเปนเงิน 18,900 บาท เพื่อใช้ในการตัดตกแต่งต้นไม้ 
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาและสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,581,740 บาท

งบบุคลากร รวม 2,452,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,452,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,112,600 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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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 322,080 บาท

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ และพนักงานงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60 บาท

4. ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน 1 อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
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งบดําเนินงาน รวม 1,329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,000 บาท

1. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์   
 (Young Smart Farmer)

จํานวน 300,000 บาท

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Young Smart Farmer)
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ให้สามารถเปนผู้นําด้าน
เกษตรในชุมชน ตําบล อําเภอและจังหวัดได้ รายละเอียดตาม
โครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 167  ข้อ  11
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โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 200,000 บาท

2. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  166  ข้อ  9

โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 200,000 บาท

3. โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ การจัดทําของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้
กับกลุ่มอาชีพ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตาม
โครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 161 ข้อ 2
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โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ จํานวน 200,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทํา
การเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการทําการเกษตร ด้วยระบบอินทรีย์ ตลอด
จนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทําการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์แก่เกษตรกร  รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ
และสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  171  ข้อ 23 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายละเอียด
ตามโครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  154  ข้อ  10 
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โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

6. โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภค 
พัฒนาความรู้ ด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์  
รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 172 ข้อ 25
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์     
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหาร
จัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้มั่นคงเพื่อประเมิน ประกวด คัดเลือก และยกย่องเชิดชู
ครอบครัวพัฒนา แผนชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่น ทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด และการบูรณาการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น  
รายละเอียดตามโครงการสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 437  ข้อ 23

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 232/496



เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

2. เงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์     
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 
2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน เงินรางวัล ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนเปนแบบอย่างที่ดีในสังคม
และเพื่อป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
อําเภอ จังหวัด สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 45 ข้อ 5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลซึ่งมีการแข่งขัน ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักเรียนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการแข่งขันกีฬาคัดเลือกนักกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  
และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  155  ข้อ 1
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพต้านยาเสพ
ติด

จํานวน 1,000,000 บาท

2. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการโครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ  
รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 11 ข้อ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 4,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 450,000 บาท

1. ค่าส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์เกี่ยวกับ
ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม พิธีการทางศาสนาเช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
จัดงาน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ 
เพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู  สืบทอด
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 219 ข้อ 1
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โครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 200,000 บาท

2. โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงและแสงสว่าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจ
การด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคี 
ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเปน
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เปนการปลูกฝังศีลธรรม
ให้พุทธศาสนิกชนรายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  2   
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โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ จํานวน 500,000 บาท

3. โครงการมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรม
โปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง ฯลฯ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยู่
ของชาวกาฬสินธุ์ และความเปนเอกลักษณ์ของจังหวัด
กาฬสินธุ์  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนเผยแพร่และแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เปนการอนุรักษ์ สืบสาน 
วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง ผ้าไหมแพรวา
กาฬสินธุ์  รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  163  ข้อ  1   
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 500,000 บาท

1. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกมลาไสย ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2565 เทศบาลตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น เงินรางวัล 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทําสนามแข่งขัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
กมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 44 ข้อ 1 
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม จํานวน 100,000 บาท

2. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจําปี 2565  เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมกิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคี
ในหมู่ประชาชน  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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  448  ข้อ  16 
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหว้า จํานวน 300,000 บาท

3. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดหว้า  ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย 
ปลอดการพนัน) สู่อาเซียน ประจําปี 2565  เช่น เงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาดนตรี เครื่องเสียง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาจัดทําตะไล  พิธีเปิด ฯลฯ เพื่อเปนการส่งเสริม
งานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้านซึ่งเปนงานประเพณี
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไท
บ้านกุดหว้า  รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลกุดหว้า  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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  450  ข้อ  22   
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนบุรี จํานวน 100,000 บาท

4. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโนนบุรี   ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
มหาสงกรานต์ มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ 
ประจําปี 2565 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  448  ข้อ  18  
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพน จํานวน 300,000 บาท

5. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพน  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์  ประจําปี 2565 เช่น เงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อดํารงและรักษาไว้ซึ่ง
ขนมธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของชุมชน  
เปนการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา  และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ 
ของชาวผู้ไทบ้านโพน และส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กลไก
ทางวัฒนธรรมประเพณี รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลโพน 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  443  ข้อ  2
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลภูปอ จํานวน 50,000 บาท

6. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลภูปอ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา 
เทศบาลตําบลภูปอ ประจําปี  2565 เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งและ
จัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อเปนการยกย่องเชิดชู ธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ 
เกียรติยศพระพุทธคุณและพระบารมีอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลภูปอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  454  ข้อ  31  
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เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา จํานวน 150,000 บาท

7. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าปริวาสกรรม
ปฏิบัติธรรมประจําปี พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญ
กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่  รายละเอียดตามโครงการเทศบาล
ตําบลร่องคํา 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน้า 450 ข้อ 23    
 
8. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลร่องคํา  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมประเพณี
เส็งกลองร่องคํา สู่มหกรรมกลองอาเซียน (แข่งขันประชัน
กลองพื้นบ้านอีสาน) เทศบาลตําบลร่องคํา ประจําปี พ.ศ. 2565 
เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ 
ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการเส็งกลอง 
ส่งเสริมความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน
ตลอดจนเปนการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  444  ข้อ  6 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 246/496



เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน จํานวน 150,000 บาท

9. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุยาคู ประจําปี 2565 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  456  ข้อ  35

10. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแปน  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปีงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ เพื่อเปนการส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาให้
ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และนําหลักธรรม
คําสอนไปใช้ในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์      
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  437  ข้อ  24 

เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 300,000 บาท

11. เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ 2565 เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
เงินรางวัล ฯลฯ  เพื่อเปนการอนุรักษ์เอกลักษณ์ 
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป 
โดยจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณี
สงกรานต์ และจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   หน้า  447  ข้อ  15 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 248/496



เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง จํานวน 50,000 บาท

1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง  ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่  ของดีอําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชน
เปนการนําเอาของดีประจําอําเภอคําม่วงมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เปนที่รู้จัก รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครองอําเภอคําม่วง 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  460  ข้อ  47   
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เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย จํานวน 100,000 บาท

2. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฆ้องชัย  
ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญคูณลาน และมหกรรมของดี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เงินรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีที่ดีงาม สืบต่อจาก บรรพบุรุษเปนประจําทุกปี เปนการ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทํานา ส่งเสริม เผยแพร่
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่
อําเภอฆ้องชัย รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครอง
อําเภอฆ้องชัย 
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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  444  ข้อ  3   
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เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน จํานวน 50,000 บาท

3. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอนจาน 
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบุญคูณลาน
เทศกาลของดีอําเภอดอนจาน ประจําปี 2565 อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม
นิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเปนการรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความเปนสิริมงคลแก่
เกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกข้าว สร้างงานสร้างอาชีพ 
นอกเหนือจากการทํานาตามแนวทางการผลิตสินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  452  ข้อ  27   
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เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด จํานวน 200,000 บาท

4. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอยางตลาด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
บุญคูณลานและมหกรรมของดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวที 
เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เงินรางวัล ฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงาม  
สืบต่อจากบรรพบุรุษและเปนการแสดงออกของเกษตรกร
ชาวนาถึงความกตัญญูกตเวทีต่อข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อําเภอยางตลาด รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครอง
อําเภอยางตลาด 
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.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 5) หน้า  16  ข้อ  1  
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เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุงศรี จํานวน 100,000 บาท

5. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกุงศรี   
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดี ถิ่นดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเปนการรักษาไว้ซึ่งขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ เปนการประชาสัมพันธ์ของดีอําเภอหนองกุงศรี 
ให้เปนที่รู้จักแพร่หลายกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของอําเภอ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ทําการปกครอง อําเภอหนองกุงศรี
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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 45 ข้อ 4
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เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก จํานวน 300,000 บาท

6. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยเม็ก 
ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการองค์พระธาตุ
พนมจําลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่ง
ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ค่าอาหาร และน้ําปานะ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนในเขต
อําเภอห้วยเม็กและอําเภอใกล้เคียงได้ร่วมสักการบูชา
พระธาตุพนมจําลองห้วยเม็ก  เปนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายละเอียดตามโครงการที่ทําการปกครองอําเภอ
ห้วยเม็ก 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  449  ข้อ  21  
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เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 50,000 บาท

7. เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ทอดเทียนโฮม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง เงินรางวัล ฯลฯ 
เพื่อเปนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธให้ดํารงอยู่ส่งเสริมบํารุงและสืบทอด
พระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สร้างสรรค์และ
จรรโลงงานวัฒนธรรมอันเปนการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี  รายละเอียดตามโครงการสํานักงานวัฒนธรรม
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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  444  ข้อ  4
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ จํานวน 100,000 บาท

8. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ  ตั้งไว้ 100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตํานานพระแม่โพสพ 
ประจําปี พ.ศ. 2565  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ค่าจ้างเหมา เครื่องสํารองไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ไฟแสงสี 
เงินรางวัล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
เพื่อสร้างจิตสํานึก และสร้างความตระหนักให้กับ
พุทธศาสนิกชนได้เห็นคุณค่าความสําคัญของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม รายละเอียดตามโครงการ
สภาวัฒนธรรมตําบลเหนือ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน้า  453  ข้อ  30            
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 226,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
สํารวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ   แหล่งท่องเที่ยวใหม่   ปัญหาอุปสรรคของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะได้นําข้อมูลที่ได้มา
จัดทําเปนแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดตามโครงการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 257/496



งบเงินอุดหนุน รวม 176,250 บาท
เงินอุดหนุน รวม 176,250 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี
(พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)

จํานวน 176,250 บาท

เงินอุดหนุนสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากร
ธรณี  (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์) ตั้งไว้  176,250 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําหลังคาชั่วคราวคลุมซาก
ดึกดําบรรพ์ ในพื้นที่แหล่งซากดึกดําบรรพ์ขึ้นทะเบียนภูน้อย
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับซากดึกดําบรรพ์และ
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ภูน้อย
2. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม
3. เพื่อเปนพื้นที่การเรียนรู้สําหรับเยาวชนในพื้นที่ เกี่ยวกับซากดึก
ดําบรรพ์และทรัพยากรที่สําคัญในท้องถิ่น
รายละเอียดตามโครงการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรม
ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 23 ข้อ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 10,650,080 บาท

งบบุคลากร รวม 3,804,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,804,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,964,480 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 76,200 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  6  เดือน  
เปนเงิน  9,000  บาท          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 636,900 บาท

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ  จํานวน  5  อัตรา  ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

5. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ จํานวน 3 อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 6,791,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,800 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 4,558,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,038,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกให้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุ
ประสงค์  
- จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลของกองช่าง จ้างเหมาซ่อม
แซมไฟส่องสว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์รับผิดชอบ
หรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามภารกิจอื่น ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  เปนเงิน 266,000 บาท   
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- ภารกิจยามรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย รักษา
ความปลอดภัยบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เปนเงิน  396,000  บาท    
- ภารกิจการสํารวจออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ
ของงานก่อสร้างต่าง ๆ  ประกอบด้วยกิจกรรมการวัดระยะ  
ถางป่า  เพื่อใช้ในการวางแนวของกล้อง  ทําจุดของระยะต่าง ๆ 
ช่วยเหลือในการหาระดับด้วยกล้องสํารวจตลอดจนขนย้ายงาน
กรอกข้อมูล คํานวณ ค่าระดับจากสมุดสนาม เพื่อใช้ในการ
ออกแบบเขียนแบบในสํานักงาน งานรวบรวม ข้อมูล และบันทึก
ข้อมูลการสํารวจออกแบบงานจัดทําแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสํารวจออกแบบงานรับ - ส่ง - 
จ่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํารวจ งานตรวจสอบ
คุณภาพของงานก่อสร้างร่วมกับนายช่าง ในขณะก่อสร้างและ
งานแล้วเสร็จ เช่น งานตรวจสอบระดับ วัดระยะขนาด ขุดเจาะ
ทดสอบความหนาแน่นของงานถนน, อาคาร, แหล่งน้ําและอื่น ๆ  
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการสํารวจ 
ออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เปนเงิน  972,000  บาท    
-  ภารกิจการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล  ประกอบด้วย  
กิจกรรมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  การพัฒนาบ่อน้ําบาดาล
ด้วยการเป่าล้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เปนเงิน 756,000 บาท
-  ภารกิจซ่อมบํารุงถนนลาดยาง  เปนภารกิจการซ่อมบํารุงปกติ
ผิวทางลาดยาง ซึ่งเปนการรักษาทางอยู่เปนประจํา เพื่อให้
ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่และป้องกันมิให้ความเสียหาย
ลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patch) 
งานขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) หรือการซ่อมหลุมบ่อ การปรับ
ระดับผิวทางที่หลุดเปนแอ่งยุบตามร่องล้อหรือเปนคลื่น งาน
ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทําความสะอาดร่องระบายน้ํา ตลอดจน การ
ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้งเปนต้น  
เปนเงิน  648,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

2. ค่าฝึกอบรมและรับรอง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง  ๆ  ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  การจัดทําผังเมือง
อื่นที่เกี่ยวข้อง         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก จํานวน 800,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
การสํารวจออกแบบ  การตรวจสอบและควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุง  การปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการก่อสร้างซ่อมบํารุง/บูรณะทาง (การซ่อมบํารุง
ปกติผิวทางถนนลาดยางและถนนลูกรัง ตลอดจนทาง
ระบายน้ํา) แผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา
(การพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน การขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ํา
บาดาลและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ) 
แผนงานโครงการสูบน้ํานอกเขตชลประทาน (การสูบน้ํา
ช่วยเหลือเกษตรกร) โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเครื่องจักรกล การติดตามการใช้และ
ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์หรืองานอื่นที่ได้
รับมอบหมายของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 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 2,160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ซึ่งเปนรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น  ปากกา  ดินสอ
กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 230,000 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 1,000,000 บาท

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ 970,000 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 
เครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ําเครื่องขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อน้ําบาดาล 
และเครื่องยนต์อื่นตามภารกิจกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น คีม ชุดไขควง กุญแจปากตาย 
แม่แรง เปนต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สําหรับใช้กับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์อื่น ๆ ตั้งไว้ 500,000  บาท
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         

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:12 หน้า : 266/496



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 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

งบลงทุน รวม 53,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 
รวมเปนเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer,Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- T90 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงาน
ประมวลผล 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
23,000 บาท รวมเปนเงิน 46,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก  (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูงจํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วย
ความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
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ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อใช้ในการบันทึกและสืบค้นข้อมูลประจํากองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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งานก่อสร้าง รวม 173,725,530 บาท
งบบุคลากร รวม 16,894,110 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,894,110 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,553,640 บาท

1. ค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 29 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กองช่าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

2. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน สําหรับ
ข้าราชการ สังกัดกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แยกเปน       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  67,200  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 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  1  อัตรา  เดือนละ   5,600   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท       
-  ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ      
จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ   3,500   บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,249,760 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,327,690 บาท

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน  80  อัตรา ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 532,620 บาท

6. ค่าเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ต่าง ๆ จํานวน 46 อัตรา  
ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 6,292,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 529,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 439,200 บาท

1. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ไม่มีบ้านพัก
และมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

2. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบุตร
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองช่างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 5,683,000 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 3,838,000 บาท

2. ค่าหินย่อย  ตั้งไว้ 1,048,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อหินย่อย  หินคลุก หิน 3/8 และหินขนาด
ต่างๆ  เพื่อใช้ในการซ่อมบํารุงปกติผิวทางจราจรถนนลาดยาง 
(โครงการปะซ่อมหลุมคลายกลุ้มชาวบ้าน)  รายละเอียดตาม
แผนการปฏิบัติงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     
3. ค่ายางแอสฟัสท์   ตั้งไว้  2,640,000   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 1,800,000 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 10,000 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

วัสดุจราจร จํานวน 25,000 บาท

8. ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกั้นงานจราจร / กรวยจราจร 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อแผงเหล็กกั้นงานจราจร / กรวยจราจร 
เพื่อใช้ในงานอํานวย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและซ่อม
บํารุงงานทางสะพาน แหล่งน้ํา อาคารและอื่น ๆ ตามภารกิจกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 79,920 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 79,920 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทางของรถ (GPS)
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสัญญาณการเดินทาง
ของรถ (GPS) จํานวน 18 เครื่อง ค่าเช่าสัญญาณเครื่องละ 
370 บาทต่อเดือน รวมเปนเงิน 79,920 บาท เพื่อใช้ในการ
บันทึกการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูล
ตําแหน่งรถ ความเร็วของรถ จํานวนชั่วโมงการขับรถ
ของคนขับรถ วันเวลาที่บันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลหรือ
เลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ฯลฯ รายละเอียดตามประกาศ
กรมขนส่งทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
-  เปนไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง การกําหนดประเภท
และลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของที่ต้องติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถ
เพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558

งบลงทุน รวม 150,539,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,539,300 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 150,000 บาท

1. ค่าชดเชยราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
เพื่อจ่ายเปนค่าชดเชยราคางานก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อน 
เพื่อเปนการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 386 
ลงวันที่  29  สิงหาคม  2561 
เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์       
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาเหล็กทางเดินเข้าหอประชุมหลัง
ใหม่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

จํานวน 149,000 บาท

2. ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาเหล็ก ทางเดินข้างหอประชุม
หลังใหม่ 
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาเหล็ก ทางเดินข้าง
หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
โดยดําเนินการ รื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรากฐาน 
งานเสา งานโครงหลังคา งานวัสดุมุงหลังคา งานสี เปนต้น
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   1 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 36 ข้อ 10

โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียน
หนองห้างพิทยา

จํานวน 150,000 บาท

3. ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์
ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา โดยดําเนินการ
รื้อหลังคาและมุงหลังคา เปนต้น
โรงเรียนหนองห้างพิทยา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   2 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 40 ข้อ 23
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โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จํานวน 149,900 บาท

4. ค่าทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 
เพื่อจ่ายเปนค่าทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   3 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 37 ข้อ 12

โครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

5. ค่าทาสีอาคารเรียน 3 
เพื่อจ่ายเปนค่าทาสีอาคารเรียน 3 
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   4 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 36 ข้อ 11

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จํานวน 144,000 บาท

6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเทลานคอนกรีตเชื่อมอาคารเอนกประสงค์
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมเทลานคอนกรีตเชื่อมอาคาร
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  5 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 39 ข้อ 22
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   6 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 36 ข้อ8

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค. (อาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์) 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

จํานวน 251,000 บาท

8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค.(อาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์)
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค. 
(อาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์) โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 7 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 39 ข้อ 21
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชศิลป์ โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

จํานวน 150,000 บาท

9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชศิลป์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชศิลป์ 
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร โดยดําเนินการรื้อถอน
หลังคามุงหลังคา เปนต้น
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  8  /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 35 ข้อ 6

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดอนหัน โรงเรียนลําปาว
วิทยาคม

จํานวน 163,000 บาท

10. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดอนหัน (ปูกระเบื้อง) 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารดอนหัน 
โดยดําเนินการปูกระเบื้อง อาคารดอนหัน 
โรงเรียนลําปาววิทยาคม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  9  /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 34 ข้อ 3
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โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จํานวน 150,000 บาท

11. ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร 
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียน
นาเชือกวิทยาคม โดยดําเนินการ งานโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานเทพื้นคอนกรีต งานโครงสร้างเหล็กและ
มุงหลังคาเหล็ก เปนต้น
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่   10 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 35 ข้อ 5

โครงการปรับปรุงผนังกั้นห้องเรียน อาคาร 4 โรงเรียนบัวขาว จํานวน 150,000 บาท

12. ค่าปรับปรุงผนังกั้นห้องเรียน อาคาร 4
เพื่อจ่ายเปนปรับปรุงผนังกั้นห้องเรียน อาคาร 4 โรงเรียนบัว
ขาว โดยดําเนินการ รื้อถอนผนังกั้นห้อง ติดตั้งผนังกั้นห้องไฟ
เบอร์ ทาสี เปนต้น
โรงเรียนบัวขาว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 11 /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 38 ข้อ 18
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โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์

จํานวน 150,000 บาท

13. ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27  
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ โดยดําเนินการมุงหลังคา 
งานทาสีภายนอกและภายในอาคารหอประชุม 100/27
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่  12  /2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 39 ข้อ 19
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านคําป่าหว้าน ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาหัวเมย 
หมู่ 7 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านคําป่าหว้าน 
ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
- บ้านคําป่าหว้าน ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.578810 N 103.901663 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.578296 N 103.903300E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 13/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 546 ข้อ 294
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนนเลียบคลองชลประทาน
4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง 
หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตําบลห้วยโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
470 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.414561 N 103.525037 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.410525 N 103.523678 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 14/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  714 ข้อ 848

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 287/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 
ตําบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกใหญ่ 
หมู่ 1 ตําบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 
ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตําบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 11 ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.455323 N 103.412256 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.456811 N 103.412511 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 15 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 576  ข้อ 414

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 288/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนา
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเชียงเครือหมู่ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 
- บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตําบลม่วงนาอําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.452658 N 103.601811 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.452793 N 103.600259 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 16 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  718 ข้อ 864

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 289/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนปอแดง หมู่ 12
ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนปอแดง
หมู่ 12 ตําบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนปอแดง หมู่ 12 ตําบลห้วยโพธิ์ 
- บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.372576 N 103.534163 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.374443 N 103.535082 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 17 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  724 ข้อ 888

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 290/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตําบล
นามน - เขตเทศบาลสงเปลือย  ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง
หมู่ 7 ตําบลนามน  - เขตเทศบาลสงเปลือย  
ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตําบลนามน อําเภอนามน 
- เขตเทศบาลสงเปลือย ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.587436 N 103.784651 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.588547 N 103.783348 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 18 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 552 ข้อ 320

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 291/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาดี หมู่ 9
ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาดี หมู่ 9 ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก 
หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาดี หมู่ 9 ตําบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก 
หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.30 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.369653 N 103.448958 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.368023 N 103.449004 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  19/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 225 ข้อ 17

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 292/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศิลา  หมู่ 4 ตําบล
หนองกุงศรี –  บ้านหนองบัวแดง  หมู่ 2  ตําบลหนองใหญ่  อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 
ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง 
หมู่ 2 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.654151 N 103.279043 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.653908 N 103.277331 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 20/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 798 ข้อ 1152

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 293/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10,
บ้านโนนสําราญ หมู่ 14, บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - 
บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10, บ้านโนนสําราญ หมู่ 14, 
บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10, บ้านโนนสําราญ หมู่ 14, 
บ้านบุ่งคล้า หมู่ 6 ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 
ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.513088 N 104.063613 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.511443 N 104.062650 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  21/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า  121 ข้อ 354

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 294/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสามขา หมู่ 3 
ตําบลสามขา - บ้านบอนเขียว ตําบลนาขาม อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสามขา หมู่ 3 
ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านบอนเขียว ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามขา 
หมู่ 3 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านบอนเขียว ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.508168 N 103.960099 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.506637 N 103.960700 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 22/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 766 ข้อ 1042

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 295/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเสียว หมู่ 2 ตําบลหัวงัว - 
บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเสียว หมู่ 2 
ตําบลหัวงัว - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียว 
หมู่ 2 ตําบลหัวงัว - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 154 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย           
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.326183 N 103.428609 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.326262 N 103.427158 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  23/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6) หน้า 108 ข้อ 247

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 296/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 
ตําบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกว้าง 
หมู่ 7 ตําบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตําบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ 3 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.739395 N 104.069588 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.738948 N 104.067968 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  24 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับทื่ 6) หน้า 143 ข้อ 390

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 297/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุง  หมู่ 9  ตําบล
หัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า  อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ 9 
ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองกุง หมู่ 9 ตําบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 
ตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+100 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  และช่วงที่ 2 
กม.0+100-0+228 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 128 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมความยาว
ทั้งสิ้น 228 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
912 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.353078 N 103.418990 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.354057 N 103.419080 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.354057 N 103.419080 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.355014 N 103.418748 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 25/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  3) หน้า 183 ข้อ 554

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 298/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 4 
ตําบลหนองกุง - ทางแยก  บ้านโคกกว้าง หมู่ 7  ตําบลไผ่  อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 4 ตําบลหนองกุง - ทางแยก
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 4 ตําบลหนองกุง  - ทางแยก
บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 153 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.525288N 103.537010 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.526670 N 103.537170 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 26/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 109 ข้อ 249    

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 299/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตําบล
หนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย  หมู่ 4  ตําบลโคกเครือ  อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองหว้า 
หมู่ 9 ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 
ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตําบลหนองกุงศรี - 
บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.673087 N 103.273315 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.674724 N 103.273004 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 27/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 786 ข้อ  1117

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 300/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2  ตําบล
หนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2
 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองห้าง หมู่ 2 ตําบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 182 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.545190 N 104.115660 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.544643 N 104.117257 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  28/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 220 ข้อ  3

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 301/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภายในโรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ์ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 485,000 บาท

17. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภายใน
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร
จํานวน 2 ช่วง รวมความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.554640 N 103.569164 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.553471 N 103.568467 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.553905 N 103.567821 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.553996 N 103.567546 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 29/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 39 ข้อ 20   

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 302/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองน้ําสายใหญ่
ฝั่งขวาจากบ้านโจด หมู่ 10 ตําบลเจ้าท่า - ประตูเปิด - ปิด
ระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

18. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองน้ํา
สายใหญ่ฝั่งขวาจากบ้านโจด หมู่ 10 ตําบลเจ้าท่า - ประตูเปิด 
- ปิดระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาจากบ้านโจด หมู่ 10 
ตําบลเจ้าท่า - ประตูเปิด - ปิดระบายน้ํา วัดป่าดงลิง - 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.237556 N 103.604481 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.237065 N 103.606136 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  30/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  831 ข้อ 1276

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 303/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเส้นหน้าองค์การบริหารส่วน
ตําบลเหล่าอ้อยจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 11  ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสอง
ห้อง  หมู่ 11 ตําบลร่องคํา  อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

19. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเส้นหน้า
องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าอ้อย จากบ้านทุ่งเจริญ 
หมู่ 11 ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหน้า
องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าอ้อย จากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 11 
ตําบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตําบลร่องคํา 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 153 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.239663 N 103.721213 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.238283 N 103.720884 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 31/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 127 ข้อ 326

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 304/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังคันคลอง 6R หมู่ 2
บ้านหนองแปน ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย - 
บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

20. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังคันคลอง 6R 
หมู่ 2 บ้านหนองแปน ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย 
- บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หลังคันคลอง 6R หมู่ 2 บ้านหนองแปน ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย - บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตําบลเหล่ากลาง 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.297565 N 103.501531 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.294293 N 103.494491 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 32 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 155 ข้อ 428

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 305/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายห้วยเตียมต้นตาล 
บ้านโนนสําราญ หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง 
- บ้านชาด หมู่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

21. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตียมต้นตาล
บ้านโนนสําราญ หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง 
-   บ้านชาด หมู่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ห้วยเตียมต้นตาล บ้านโนนสําราญ หมู่ 5 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
อําเภอเขาวง -   บ้านชาด หมู่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 226 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย         
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.663736N 104.072442 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.664182 N 104.070760 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 33 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  646 ข้อ 667

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 306/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเครือ หมู่ 1 –
บ้านหนองโน หมู่ 13 - ถนนหนองริวหนัง ตําบลโคกเครือ
– บ้านหนองสามขา หมู่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

22. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกเครือ หมู่ 1-
บ้านหนองโน หมู่ 13 - ถนนหนองริวหนัง  ตําบลโคกเครือ - 
บ้านหนองสามขา หมู่ 5 ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเครือ
หมู่ 1 - บ้านหนองโน หมู่ 13 - ถนนหนองริวหนัง ตําบลโคกเครือ
- บ้านหนองสามขา หมู่ 5 ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.704244 N 103.281299 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.703600 N 103.282901 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 34 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  778  ข้อ  1086

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 307/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากป่าโคกเอ่น บ้านโคกกลาง 
หมู่ 14 - บ้านหนองแข้  หมู่ 2 ตําบลดงมูล - เขตเทศบาลตําบล
หนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

23. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากป่าโคกเอ่น 
บ้านโคกกลาง หมู่ 14  - บ้านหนองแข้ หมู่ 2 ตําบลดงมูล - 
เขตเทศบาลตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากป่าโคกเอ่น บ้านโคกกลาง หมู่ 14  - บ้านหนองแข้ 
หมู่ 2 ตําบลดงมูล - เขตเทศบาลตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 227 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.769787 N 103.343434 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.769090 N 103.341457 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 35/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 221 ข้อ 4
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองชลประทาน
2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ที่ 
10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

24. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชล
ประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตําบลหลุบ - 
บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองชลประทาน 2L - 4R - LMC บ้านไผ่ทอง 
หมู่ 15 ตําบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 226 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
904 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.413700 N 103.529760 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.412177N 103.531246 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  36/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6) หน้า 68 ข้อ 94   
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 1 ตําบล
กุดโดน - บ้านกุดท่าลือ ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

25. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 1 
ตําบลกุดโดน - บ้านกุดท่าลือ ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน 
หมู่ 1 ตําบลกุดโดน-บ้านกุดท่าลือ ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.579414 N 103.263820 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.581094 N 103.263330 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 37/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 80 ข้อ 138  
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข้าวหลาม 
หมู่ 2,16 องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย - บ้านดงสวาง หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

26. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข้าวหลาม
หมู่ 2, 16 อบต.กมลาไสย อําเภอกมลาไสย - บ้านดงสวาง 
หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านข้าวหลาม หมู่ 2, 16 อบต.กมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย - บ้านดงสวาง หมู่ 5 ตําบลห้วยโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.328858 N 103.529049 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.330908 N 103.530116 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  38/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  835 ข้อ 1294
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ 16
ตําบลดงลิง - บ้านสว่าง หมู่ 9 ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

27. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกล่าม 
หมู่ 16 ตําบลดงลิง - บ้านสว่าง หมู่ 9 ตําบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตําบลดงลิง - บ้านสว่าง หมู่ 9 
ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.277911 N 103.649253 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.278835 N 103.647811 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  39/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  832  ข้อ  1284

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 312/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 3 - บ้าน
หนองมะงง หมู่ 4 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

28. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโคกศรี หมู่ 3 - 
บ้านหนองมะงง หมู่ 4 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี 
หมู่ 3 - บ้านหนองมะงง หมู่ 4 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - 
บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 154 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.676038 N 103.821957 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.677430 N 103.821714 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 40/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
 (ฉบับที่ 6) หน้า 220 ข้อ 1   

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 313/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสําราญ หมู่ 2 ตําบล
สามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย 
 อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 498,000 บาท

29. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกสําราญ หมู่ 2 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา  
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกสําราญ หมู่ 2 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา  
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตําบลขามเปี้ย 
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.310305 N 103.733401 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.311075 N 103.734920 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 41/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 128 ข้อ 327 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 314/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตําบลไค้นุ่น 
- บ้านภูเงิน หมู่ 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

30. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไค้นุ่น 
หมู่ 11 ตําบลไค้นุ่น - บ้านภูเงิน หมู่ 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้นุ่น 
หมู่ 11 ตําบลไค้นุ่น - บ้านภูเงิน หมู่ 11 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 227 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.627499 N 103.949734 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.629401 N 103.950397 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 42/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 94 ข้อ 185

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 315/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

31. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเชียงเครือ
หมู่ 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.438271 N 103.630649 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.437931 N 103.632390 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 43 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  707 ข้อ 820

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 316/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 497,000 บาท

32. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงบัง 
หมู่ 9 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 228 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.375218 N 103.216038 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.371400 N 103.216928 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 44/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 594 ข้อ 479 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 317/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตําบล
สงเปลือย - บ้านยอดแกง ตําบลยอดแกง อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

33. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดงสว่าง 
หมู่ 6 ตําบลสงเปลือย  - บ้านยอดแกง ตําบลยอดแกง 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตําบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง 
ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.619936 N 103.777887 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.618453 N 103.778247 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  45/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 92 ข้อ 180 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 318/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบล
อุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตําบลนาดี  อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

34. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว 
หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว 
หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.355338 N 103.438585 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.335992 N 103.439959 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 46/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 180 ข้อ 542  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 319/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 7 
จากวัดสว่างโพธิ์ทอง ตําบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา 
เทศบาลตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

35. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง
หมู่ 7 จากวัดสว่างโพธิ์ทอง ตําบลดอนสมบูรณ์ - 
บ้านเชียงสา เทศบาลตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนยานาง หมู่ 7 จากวัดสว่างโพธิ์ทอง 
ตําบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา เทศบาลตําบลบัวบาน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 231 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.448196 N 103.437814 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.446247 N 103.437128 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  47/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 182 ข้อ 549

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 320/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตําบลพิมูล 
- บ้านครองทรัพย์ ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

36. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 
ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ 
ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.710647 N 103.173091 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.712050 N 103.173991 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 48/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 82 ข้อ 140  
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าแห่ หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัย
พัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 498,000 บาท

37. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่าแห่ 
หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านท่าแห่ หมู่ 1 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านใคร่นุ่น ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 
เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.240116 N 103.417508 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.240233 N 103.415803 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 49/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 221 ข้อ 5   
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - ชุมชนท่าสินค้า ตําบลกาฬสินธุ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

38. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - 
ชุมชนท่าสินค้า ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16  ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - 
ชุมชนท่าสินค้า ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 226 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.451160 N 103.501109 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.450046 N 103.500661 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  50/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 66 ข้อ 84
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 
ลําสระคลอง (จากซอยน้ําทิพย์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์) 
ถึงบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

39. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านทุ่งสว่าง
หมู่ 16 ลําสระคลอง (จากซอยน้ําทิพย์ เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์)  ถึงบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตําบลดอนสมบูรณ์ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพี่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ลําสระคลอง (จากซอยน้ําทิพย์ 
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)  ถึงบ้านดอนยานาง หมู่ 1 
ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร        
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.436849 N 103.486787 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.436880 N 103.485050 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  51/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 66 ข้อ 83 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก 
หมู่ 7 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
หนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

40. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาโก หมู่ 7 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 
ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ - 
บ้านหนองกะตัน หมู่ 5 ตําบลหนองห้าง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
915 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.584529 N 104.066568E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.583369 N 104.067494 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  52/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 140 ข้อ 403
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8  ตําบลโนน
นาจาน -  บ้านหว้าน ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

41. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม 
หมู่ 8 ตําบลโนนนาจาน - บ้านหว้าน ตําบลบ่อแก้ว 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตําบลโนนนาจาน - บ้านหว้าน 
ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 225 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.746363 N 103.982738 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.746079 N 103.980705 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 53/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 471 ข้อ 7
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใต้ ตําบลสงเปลือย
อําเภอนามน - บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

42. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใต้ 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - บ้านหนองอีบุตร 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาใต้  ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - 
บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
226 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.628479 N 103.801133 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.628182 N 103.803272 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  54/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 98 ข้อ 200
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ 3 ตําบล
หนองใหญ่ - บ้านหนองกบ หมู่ 9 ตําบลโคกเครือ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

43. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ 3 
ตําบลหนองใหญ่ - บ้านหนองกบ หมู่ 9 ตําบลโคกเครือ อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล 
หมู่ 3 ตําบลหนองใหญ่ - บ้านหนองกบ หมู่ 9 ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.700749 N 103.225205 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.700634 N 103.226884 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 55/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 786 ข้อ  1116
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 
ตําบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

44. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาสีนวล 
หมู่ 3 ตําบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตําบลบ่อแก้ว 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตําบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 
ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร  ความยาว 225 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.769316 N 104.009448 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.771063 N 104.008692 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 56/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4)  หน้า  171 ข้อ  15
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงไฮ หมู่ 4,14
ตําบลหลักเมือง - บ้านบ่อ หมู่ 2 ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

45. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงไฮ หมู่ 4, 14 
ตําบลหลักเมือง - บ้านบ่อ  หมู่ 2 ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบึงไฮ 
หมู่ 4, 14 ตําบลหลักเมือง - บ้านบ่อ  หมู่ 2 ตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312473 N 103.600828 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.311808 N 103.599257 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  57/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  821 ข้อ1239
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5
เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตําบลชื่นชม อําเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 498,000 บาท

46. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 
เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
- บ้านหนองหว้า ตําบลชื่นชม  อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง 
หมู่ 5 เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์  - บ้านหนองหว้า ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 0.15 เมตร ความยาว183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.571156 N 103.205208 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.571305 N 103.203474 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 58 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบันที่  6)  หน้า 80  ข้อ  134

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 331/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ 5 ตําบล
ดงลิง - บ้านท่าเพลิง หมู่ 1 ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

47. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเมย หมู่ 5 
ตําบลดงลิง - บ้านท่าเพลิง หมู่ 1 ตําบลเจ้าท่า 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเมย
หมู่ 5 ตําบลดงลิง - บ้านท่าเพลิง หมู่ 1 ตําบลเจ้าท่า 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.250604 N 103.637557 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.248976 N 103.637108 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 59/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  820 ข้อ 1233

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 332/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย 
หมู่ 9 ตําบลสําราญใต้ - บ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตําบล
คําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

48. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตําบลสําราญใต้ - 
บ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตําบลคําสร้างเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตําบลสําราญใต้ - 
บ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตําบลคําสร้างเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.837947 N 103.511835 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.837825 N 103.513584 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  60/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  604 ข้อ 512

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 333/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ 1 
ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

49. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองสรวง หมู่ 1 ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตําบลหนองสรวง - 
บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
154 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.757055 N 103.422602 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.755725 N 103.423073 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 61/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 135 ข้อ 358

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 334/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ 2  
ตําบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

50. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านหนองสรวง หมู่ 2 ตําบลหนองสรวง - 
บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองสรวง หมู่ 2 ตําบลหนองสรวง - 
บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 154 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.734754 N 103.421887 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.733383 N 103.421792 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 62/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 84  ข้อ 224

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 335/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าโยน
หมู่ 3 และบ้านหนองแสง หมู่ 2 ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง - บ้านนาโก หมู่ 1 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

51. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านหนองหญ้าโยน หมู่ 3 และบ้านหนองแสง หมู่ 2 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านนาโก หมู่ 1 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหญ้าโยน หมู่ 3 และบ้านหนองแสง 
หมู่ 2 ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง - บ้านนาโก 
หมู่ 1 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
153 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.636923 N 104.111335 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.635719 N 104.110613 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  63/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 145  ข้อ 399

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 336/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตําบล
เหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ – บ้านโนนศาลา หมู่  3  ตําบลภูแล่น
ช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

52. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหล่าใหญ่
หมู่ 7 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านโนนศาลา 
หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ 
- บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.625276 N 104.007764 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.262781 N 104.008311 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 64/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 760 ข้อ 1023

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 337/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 ตําบลอุ่มเม่า 
- บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 396,000 บาท

53. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 
ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 ตําบลอุ่มเม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 180 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.382812 N 103.465308 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.382172 N 103.463810 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 65/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 177  ข้อ 531  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 338/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 
2L-RMC หมู่ที่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - เทศบาลตําบลอุ่มเม่า
(ฝั่งสวนอาหารร้านแหลมแท่น) อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

54. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC หมู่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - 
เทศบาลตําบลอุ่มเม่า (ฝั่งสวนอาหารร้านแหลมแท่น) 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC หมู่ 5 เทศบาลตําบลโคกศรี - เทศบาล
ตําบลอุ่มเม่า (ฝั่งสวนอาหารร้านแหลมแท่น) อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 154 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.400486 N 103.442775 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.399230 N 103.443566 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 66/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  3) หน้า 176 ข้อ 526
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบ้านวังยูง 
หมู่ 5 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง - ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

55. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
บ้านวังยูง หมู่ 5 ตําบลลําพาน  - ตําบลกาฬสินธุ์  
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองบ้านวังยูง หมู่ 5 ตําบลลําพาน  - 
ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 226 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.453160 N 103.495110 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.451208/ N 103.495550 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  67/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 66 ข้อ 85
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลบัวขาว บ้านโนนสําราญ หมู่ 14
ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

56. เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้า
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวขาว บ้านโนนสําราญ หมู่ 14 
ตําบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 153 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.518400 N 104.063530E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.519510 N 104.064240 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  68/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 122 ข้อ  358
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตําบล สายบ้าน
โนนภักดี หมู่ 9 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ 13 ตําบลนาเชือก - บ้าน
นากุง หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

57. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่างตําบล 
สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ 13 ตําบลนาเชือก 
- บ้านนากุง หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่าง
ตําบล สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ 13 
ตําบลนาเชือก - บ้านนากุง หมู่ 6 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 187 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.585936 N 103.382528 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.584229 N 103.382542 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 69/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6)  หน้า 109 ข้อ 248   
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ 12
ตําบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด  หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

58. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด - บ้านโคกกลาง 
หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด-บ้านโคกกลาง 
หมู่ 12 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.438258 N 104.074530 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.439455 N 104.073263 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  70/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 764 ข้อ 1037
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ 15 
(สายบ้านฮ้าง) ตําบลหัวนาคํา - บ้านดอนขี หมู่ 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

59. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ 15 
(สายบ้านฮ้าง)   ตําบลหัวนาคํา  - บ้านดอนขี หมู่ 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง 
หมู่ 15 (สายบ้านฮ้าง)   ตําบลหัวนาคํา  - บ้านดอนขี หมู่ 5 
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 2 ช่วง
ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 183 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ช่วงที่ 1 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.392670 N 103.240178 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.393086 N 103.238778 E  
ช่วงที่ 2  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.393212 N 103.238472 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.393253 N 103.238375 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  71/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 111  ข้อ 257

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 344/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง สถานีตํารวจภูธรร่องคํา
หมู่  13 ตําบลร่องคํา – บ้านหนองคู ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอ
ร่องคํา  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

60. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างสถานีตํารวจภูธร
ร่องคํา หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - บ้านหนองคู ตําบลเหล่าอ้อย 
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างสถานีตํารวจภูธรร่องคํา หมู่ 13 ตําบลร่องคํา - บ้านหนองคู 
ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.265867 N 103.737454 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.267061 N 103.736444 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 72/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 124 ข้อ 308  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 345/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกกกอก หมู่ 11 
ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส  (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตําบล
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

61. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกกกอก หมู่ 11 
ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตําบลเหนือ - ถนนบายพาส 
(กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.434167 N 103.544722 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.435692 N 103.545054 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  73/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  717 ข้อ 860

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 346/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชาดพัฒนา หมู่ 14 ตําบล
นาคู - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

62. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านชาดพัฒนา
หมู่ 14 ตําบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านชาดพัฒนา หมู่ 14 ตําบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม 
หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 225 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.792493 N 104.051105 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.790518 N 104.051001 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 74/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 473 ข้อ 14

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 347/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตําบล
โคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสวาง) หมู่ 8 ตําบล
ฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

63. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 
ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสวาง) หมู่ 8 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า
หมู่ 6 ตําบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสวาง) หมู่ 8 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.264822 N 103.446027 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.263489 N 103.446986 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 75/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 161 ข้อ 444

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 348/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านคําบอน หมู่ 5 ตําบลยางอู้ม อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

64. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ – บ้านคําบอน
 หมู่ 5 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านคําบอน 
หมู่ 5 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.888400 N 103.327983 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.890096 N 103.328337 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 76/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6) หน้า 89 ข้อ 172

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 349/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพิมาน ตําบลพิมูล  – 
บ้านครองทรัพย์ ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

65. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนพิมาน
ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนพิมาน ตําบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ 
ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.700273 N 103.164467 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.701609 N 103.165527 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 77/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  671 ข้อ 683

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 350/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง หมู่ 11 
ตําบลเหล่าไฮงาม - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) - ตําบล
บุ่งเลิศ  อําเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 497,000 บาท

66. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง
หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) -
ตําบล บุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม - สะพานห้วยแดง
(บ้านโป่ง) - ตําบล บุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 184 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
920 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.447800 N 104.177410 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.446390 N 104.178100 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 78/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  741 ข้อ 951  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 351/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบล
เหล่าไฮงาม - หนองก้านเหลือง – บ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตําบล
กุดหว้า  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

67. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง
หมู่ 11 ตําบล เหล่าไฮงาม - หนองก้านเหลือง – บ้านนาไคร้
 หมู่ 7 ตําบล กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบล เหล่าไฮงาม - หนองก้านเหลือง
– บ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตําบล กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 182 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
910 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.455950 N 103.149550 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.456890 N 103.150960 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 79/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  743 ข้อ 960

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 352/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ 5 
ตําบลภูดิน - บ้านโนนอุดม หมู่ 8 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

68. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนหัวเขื่อน 
หมู่ 5  ตําบลภูดิน - บ้านโนนอุดม หมู่ 8 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ 5  ตําบลภูดิน - บ้านโนนอุดม หมู่ 8 
ตําบลลําปาว  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.616187 N 103.498908 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.614528 N 103.498844 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 80/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6) หน้า 62 ข้อ 70

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 353/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนผึ้ง หมู่ 8 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
– ห้วยแดง - ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 145,000 บาท

69. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสวนผึ้ง หมู่ 8 
ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง 
ห้วยแดง ถึง ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสวนผึ้ง หมู่ 8 ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ห้วยแดง ถึง ตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 52 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.439870N 104.187890 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.439580 N 104.187510 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  81/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 744 ข้อ 961

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 354/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว หมู่ 5 ตําบลหัวงัว - 
ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

70. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเสียว หมู่ 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเสียว หมู่ 5 ตําบลหัวงัว-ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.340670 N 103.441118 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.341308 N 103.442702 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 82/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 599 ข้อ 500

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 355/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโน หมู่ 7 ตําบล
หัวหิน – บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตําบลบึงนาเรียง  อําเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

71. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองโน 
หมู่ 7 ตําบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตําบลบึงนาเรียง 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองโน หมู่ 7 ตําบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล 
หมู่ 2 ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.592967 N 103.317866 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.592891 N 103.316189 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 83/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  673 ข้อ 693

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 356/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6  ตําบลคํา
ใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ (เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง) ตําบลห้วยเม็ก 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

72. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 
ตําบลคําใหญ่ - บ้านกุดท่าลือ (เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง) 
ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตําบลคําใหญ่-บ้านกุดท่าลือ (เทศบาล
ตําบลท่าลาดดงยาง) ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.610687 N 103.247112 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.609389 N 103.248146 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 84/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 80 ข้อ 136

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 357/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหวาย หมู่ 5 ตําบลนาโก - 
บ้านแจนแลน  หมู่ 13 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

73. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหวาย 
หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตําบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.587577 N 104.032104 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.586986 N 104.030826 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 85/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน้า 139 ข้อ 400

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 358/496



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฎิรูปบ้านคํากั้ง หมู่ 10 
ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตําบล
แจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

74. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปฏิรูปบ้านคํากั้ง หมู่ 10 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์
-บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายปฏิรูป
บ้านคํากั้ง หมู่ 10 ตําบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.583906 N 103.980343 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.582297 N 103.979966 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 86/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 747 ข้อ 975

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 359/496



ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 6,169,400 บาท

75. ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0011 บ้านมหาไชย - 
บ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - 
บ้านบัวสามัคคี  อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กม.ที่ 8+700 - 9+000 
ระยะทาง 300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 9+000
 - 9+675 ระยะทาง 675 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และช่วงที่ 3 กม.ที่ 
10+500 - 10+565 ระยะทาง 65 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
รวม 1,040 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.821510 N 103.696190 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.824213 N 103.696563 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.824213 N 103.696563 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.830266 N 103.696830 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.837920 N 103.696410 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.838530 N 103.696420 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 87/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 360/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 11 ตําบล
ผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

76. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 11 
ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก 
หมู่ 11 ตําบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 550 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.778045 N 103.782097 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781373 N 103.784492 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  88/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า  116  ข้อ 283

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 361/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนชาด หมู่  8  ตําบลหนองแวง  
อําเภอสมเด็จ -  บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

77. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 8 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ 
หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด 
หมู่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ 
หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 697 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.637235 N 103.683923 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.631123 N 103.682962 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  89/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 221 ข้อ 6

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 362/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองผือพัฒนา หมู่ 9 ตําบล
หนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตําบล
สายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

78. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองผือพัฒนา หมู่ 9 
ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 
ตําบลสายนาวัง  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองผือพัฒนา 
หมู่ 9 ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านหนองขามป้อม 
หมู่ 2 ตําบลสายนาวัง  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 725  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.74694 N 104.07567 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.755073N 104.072840 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 90 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 143 ข้อ 391

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 363/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยแสงกลาง หมู่ 9 ตําบลภูปอ - บ้าน
โคกใหญ่ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

79. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยแสงกลาง หมู่ 9 
ตําบลภูปอ - บ้านโคกใหญ่ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสงกลาง 
หมู่ 9 ตําบลภูปอ - บ้านโคกใหญ่ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 620 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.603791 N 103.591143 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.601884 N 103.596432 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  91/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  723  ข้อ  884

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 364/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ทช. 4040 บ้านไทยเจริญ หมู่ 9
ตําบลดงสมบูรณ์  ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม
อําเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

80. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย ทช. 4040 บ้านไทยเจริญ  
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย ทช. 4040 
บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 
925 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.874034 N 103.324034 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.868817 N 103.328517 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 92 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 111 ข้อ 92

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 365/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนแก่งนาขาม บ้าน
แก่งนาขาม หมู่ 5 ตําบลนาจารย์ - บ้านโจด หมู่ 6 ตําบล
ภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

81. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายข้างโรงเรียนแก่งนาขาม 
บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตําบลนาจารย์ - บ้านโจด หมู่ 6 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายข้างโรงเรียน
แก่งนาขาม บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตําบลนาจารย์ - 
บ้านโจด  หมู่ 6  ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.55945 N 103.627917 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.557973 N 103.622884 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  93/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 720 ข้อ 872

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 366/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายด่านขี้หมา บ้านสายป่าแดง หมู่ 4
ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

82. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายด่านขี้หมา บ้านสายป่าแดง 
หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายด่านขี้หมา
บ้านสายป่าแดง หมู่ 4 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ความยาว 775 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.456213 N 103.795337 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.450320 N 103.796218 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  94/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 119 ข้อ 294

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 367/496



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

จํานวน 499,000 บาท

83. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแก่งพฤาชัย หมู่ 7 
ตําบลหมูม่น - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านแก่งพฤาชัย 
หมู่ 7 ตําบลหมูม่น - บ้านคํากุง หมู่ 5 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 525  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.741171 N 103.688238 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.741012 N 103.692028 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  95 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 526  ข้อ  215

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 368/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคําสร้างเที่ยง ตําบลคําสร้างเที่ยง
อําเภอสามชัย - บ้านแก ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

84. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําสร้างเที่ยง  
ตําบลคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย - บ้านแก 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านคําสร้างเที่ยง  
ตําบลคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย - บ้านแก ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.828290 N 103.560850 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.829299 N 103.567691 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   96/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 140 ข้อ 379

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 369/496



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

จํานวน 499,000 บาท

85. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 
ตําบลนามะเขือ -  บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์  
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกเจริญ 
หมู่ 2 ตําบลนามะเขือ -  บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 
ตําบลสหัสขันธ์  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 725  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.693129 N 103.595426 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.685286 N 103.590914 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 97/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 503 ข้อ 123

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 370/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์
- บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

86. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านไทยเจริญ 
หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 1,075  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.850591 N 103.325330 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.851833 N 103.319668 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  98/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 89 ข้อ 170

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 371/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตําบลขมิ้น - บ้าน
หนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

87. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาโก หมู่ 4 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาโก 
หมู่ 4 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   
ความยาว 800  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.584607 N 103.549973 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.579334 N 103.549413 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  99 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  729 ข้อ 906 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 372/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตําบลนาบอน - 
บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

88. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาบอน 
หมู่ 2  ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนาบอน 
หมู่ 2  ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน 
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 875 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.871178 N 103.673451 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.876794 N 103.673123 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 100/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 617 ข้อ 569

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 373/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา
- บ้านกุดเชื่อม หมู่ 3 ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

89. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชื่อม หมู่ 3 ตําบลลําชี 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเขวา 
หมู่ 4 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้านกุดเชื่อม หมู่ 3 
ตําบลลําชี   อําเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 675  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.222509 N 103.475410 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.217330 N 103.474780 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  101/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 162 ข้อ 445

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 374/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตําบลนาบอน
อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 496,000 บาท

90. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะพานหิน 
หมู่ 3 ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 875  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย                          
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.861754 N 103.666492 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.855280 N 103.670737 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 102/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า  75 ข้อ 119

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 375/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
เทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 499,000 บาท

91. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 
ตําบลสะอาดไชยศรี  อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดไชยศรี 
หมู่ 3 ตําบลสะอาดไชยศรี  อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ความยาว 800 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.431897 N 103.737165 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.427217 N 103.742234 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  103/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่  6) หน้า 120 ข้อ 296

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 376/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบลภูปอ -
บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

92. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 
ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่ 2 ตําบลภูปอ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   ความยาว 800  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.555107 N 103.579038 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.561427 N 103.581802 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  104/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  737 ข้อ 935

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 377/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตําบล
ภูปอ - เขตเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

93. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 
ตําบลภูปอ -เขตเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหนองแวงใหญ่ 
หมู่ 8 ตําบลภูปอ -เขตเทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800  เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.554195 N 103.615147 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.547292 N 103.612902 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 105/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 723 ข้อ 886

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 378/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

94. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านห้วยแสง 
หมู่ 1 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 1,000  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.626937 N 103.595029 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.632692 N 103.592001 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  106/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  733 ข้อ 922

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 379/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวคูดิน หมู่ 5 ตําบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม หมู่ 14 ตําบลนามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

95. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหัวคูดิน หมู่ 5 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม หมู่ 14 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหัวคูดิน 
หมู่ 5 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน - บ้านดงสยาม 
หมู่ 14 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 900  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.531464 N 103.702273 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.530556 N 103.708510 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  107/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 119 ข้อ 293

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 380/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตําบลขมิ้น -
บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

96. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านเหล่าเหนือ 
หมู่ 2 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 775  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.558983 N 103.545383 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.565738 N 103.547155 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  108/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  739 ข้อ 944

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 381/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บ้านหนองแวงเหนือ 
หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - บ้านโพนคําพุทธคีรี 
หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

97. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายป่าจิกหนา 
บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - 
บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายป่าจิกหนา 
บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง - 
บ้านโพนคําพุทธคีรี หมู่ 5 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
ความยาว 800  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.605736 N 103.624820 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.611923 N 103.622374 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  109/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  730 ข้อ 908

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 382/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายร่องป่าข่า บ้านนามะเขือ หมู่ 12
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

98. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายร่องป่าข่า บ้านนามะเขือ หมู่ 12 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายร่องป่าข่า 
บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา 
ตําบลสหัสขันธ์ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 750  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.716419 N 103.620542 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.717242 N 103.614043 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  110/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  513  ข้อ 162

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 383/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกไดโนเสาร์ บ้านกุงเก่า 
หมู่ 11 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ -
ถนนสายท่าคันโท - กระนวน อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 499,000 บาท

99. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายสามแยกไดโนเสาร์ 
บ้านกุงเก่า หมู่ 11 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสายท่าคันโท - กระนวน 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายสามแยก
ไดโนเสาร์ บ้านกุงเก่า หมู่ 11 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสายท่าคันโท - 
กระนวน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
ความยาว 900  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.907833 N 103.166067 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.900515 N 103.163005 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  111/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า  87  ข้อ  160

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 384/496



ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าสนามกอล์ฟนาจารย์ 
บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบลภูปอ - บ้านโคกล่าม หมู่ 3
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

100. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายหน้าสนามกอล์ฟนาจารย์ 
บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบลภูปอ - บ้านโคกล่าม หมู่ 3 
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายหน้าสนามกอล์ฟนาจารย์ 
บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบลภูปอ - บ้านโคกล่าม หมู่ 3 
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 800 
เมตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.540634 N 103.586583 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.539537 N 103.579312 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 112/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  724 ข้อ 887

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 385/496



ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 7 บ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ ตําบลนาบอน - บ้านบัวสามัคคี  
หมู่ 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

101. ค่าก่อสร้างถนนลูรังอัดบดแน่น หมู่ 7 
บ้านโนนศรีสวัสคิ์ ตําบลนาบอน - บ้านบัวสามัคคี    
หมู่ 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูรังอัดบดแน่น หมู่ 7 
บ้านโนนศรีสวัสคิ์ ตําบลนาบอน - บ้านบัวสามัคคี    
หมู่ 12 ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.853149 N 103.661497 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.858554 N 103.666348 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  113/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 617 ข้อ 568

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 386/496



ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบล
หนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

102. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง 
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 850  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.670107 N 103.667190 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.663066 N 103.665663 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  114/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราช
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  533 ข้อ 244

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 387/496



ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา 
หมู่ 17 ตําบลคลองขาม - บ้านแก ตําบลอิตื้อ  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

103. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา 
หมู่ 17 ตําบลคลองขาม - บ้านแก ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา 
หมู่ 17 ตําบลคลองขาม - บ้านแก ตําบลอิตื้อ  อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 700  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.437885 N 103.295210 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.444125 N 103.295860 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  115/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 101 ข้อ 211

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 388/496



ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองบัว 
หมู่ 13 ตําบลคลองขาม - บ้านแก ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

104. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองบัว 
หมู่ 13 ตําบลคลองขาม  - บ้านแก  ตําบลอิตื้อ  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองบัว
หมู่ 13 ตําบลคลองขาม - บ้านแก ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 500  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.459133N 103.307372 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.459478 N 103.302889 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  116/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 100 ข้อ 209

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 389/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสาย  บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตําบลหนองแวง  
อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ  หมู่ 4  ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

105. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 635  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.657503 N 103.657353 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.652700 N 103.660225 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  117/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม- (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 117 ข้อ 286 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 390/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 - ถนนลาดยาง
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ -  บ้าน
ป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

106. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา หมู่ 11 - 
ถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านดงคําพัฒนา 
หมู่ 11 - ถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 500  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.633794 N 103.665007 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.629744 N 103.662867 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  118/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 117 ข้อ 287  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 391/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตําบล
ภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 450,000 บาท

107. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าเรือ หมู่ 9 
ตําบลภูสิงห์  - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าเรือ 
หมู่ 9 ตําบลภูสิงห์  - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 
ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 425  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.722560 N 103.500799 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.722445 N 103.504789 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 119/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  519  ข้อ  185

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 392/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตําบลภูปอ - 
เทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

108. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 
ตําบลภูปอ - เทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่ 2 ตําบลภูปอ - เทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800  เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.561399 N 103.598246 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.556283 N 103.601126 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 120/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 731 ข้อ 911 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 393/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหมูม่น หมู่ 1 ตําบลหมูม่น - 
บ้านอู้ หมู่ 4 ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

109. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหมูม่น หมู่ 1 
ตําบลหมูม่น - บ้านอู้  หมู่ 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านหมูม่น 
หมู่ 1 ตําบลหมูม่น - บ้านอู้  หมู่ 4 ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ระยะทาง 575 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.778830 N 103.742680 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781576 N 103.746352 E  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  121/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 118 ข้อ 290

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 394/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงข้าวปุ้น บ้านกอก หมู่ 2 ตําบลผาเสวย  
- บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

110. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายโรงข้าวปุ้น บ้านกอก หมู่ 2 
ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายโรงข้าวปุ้น บ้านกอก 
หมู่ 2 ตําบลผาเสวย - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 665  เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.756987 N 103.755012 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.761683 N 103.752004 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 122/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 117 ข้อ 284  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 395/496



ก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยกคําภู บ้านคํายิ่งหมี หมู่ 4  
ตําบลนามน อําเภอนามน  -  สามแยกทางหลวงชนบท 
กส.4028 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

111. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายสามแยกคําภู 
บ้านคํายิ่งหมี หมู่ 4 ตําบลนามน อําเภอนามน - 
สามแยกทางหลวงชนบท กส.4028 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายสามแยกคําภู 
บ้านคํายิ่งหมี หมู่ 4 ตําบลนามน อําเภอนามน - 
สามแยกทางหลวงชนบท กส.4028 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 800 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.546471 N 103.774904 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.543728 N 103.769003 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่   123 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  555 ข้อ 336
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบน้ํายังถึง
ห้วยยูง บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ 
หมู่ 2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

112. ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเรียบน้ํายังถึงห้วยยูง บ้านแสนสุข หมู่ 14 
ตําบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบน้ํายังถึงห้วยยูง บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตําบลคุ้มเก่า 
- บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด 2.40x2.40 เมตร จํานวน 2 ช่อง 
ยาว 7 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดก่อสร้าง 16.701453 N 104.064586 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  124/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 168 ข้อ 17
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลําห้วยแฮด
บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตําบลสําราญ - บ้านดงตาว 
หมู่ 7 ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 469,000 บาท

113. ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําห้วยแฮด บ้านหนองแซง หมู่ 9 ตําบลสําราญ - 
บ้านดงตาว หมู่ 7 ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลําห้วยแฮด บ้านหนองแซง หมู่ 9 ตําบลสําราญ - 
บ้านดงตาว หมู่ 7 ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด 3.00 x 2.70 เมตร จํานวน 2 ช่อง 
ยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
จุดก่อสร้าง 16.944902 N 103.542673 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  125/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 168 ข้อ 18
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ก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่ 9 ตําบลนิคม
ห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 497,000 บาท

114. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนสําราญ 
หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 9 ตําบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 183 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.640099 N 103.881647 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.638859 N 103.880739 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 126/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  549  ข้อ 310
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ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 - บ้านสร้างแก้ว
หมู่ที่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 499,000 บาท

115.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 
- บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านกุดขอนแก่น 
หมู่ 5 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ความยาว 800  เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.935100 N 103.182950 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.929817 N 103.187700 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 127/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 84 ข้อ 148

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 400/496



ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ
โรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่

จํานวน 381,000 บาท

116. ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณโรงซ่อม
เครื่องจักรกลใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ
โรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปริมาณงานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 696.90 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดก่อสร้าง 16.421687 N 103.517783 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  128/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 24 ข้อ 13

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 401/496



ค่าก่อสร้างเสาธงพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 120,000 บาท

117. ค่าก่อสร้างเสาธงพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดสูง 8.00 เมตร 
และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
113.80 ตารางเมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  129/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 24 ข้อ 14

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 402/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 5 ธันวา บ้านหนองแวงดง หมู่ 4 
ตําบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตําบลคําเหมือดแก้ว  
อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 483,000 บาท

118. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 5 ธันวา บ้านหนองแวงดง 
หมู่ 4 ตําบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตําบลคําเหมือดแก้ว 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย 5 ธันวา 
บ้านหนองแวงดง หมู่ 4 ตําบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 
ตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 4.500 
กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.532101 N 103.293668 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.528582 N 103.269022 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 130/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  683 ข้อ 728

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 403/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําม่วง หมู่ 5 ตําบล
คําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 429,000 บาท

119. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วง หมู่ 5 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําม่วง 
หมู่ 5 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD)  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.726566 N 103.850672 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.754263 N 103.837424 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  131/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 97 ข้อ 197

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 404/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงอุดม หมู่ 13 ตําบลคําบง อําเภอ
ห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท

120. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงอุดม หมู่ 13 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านดงอุดม หมู่ 13 
ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์   
ช่วงที่ 1 กม.0+000-2+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 2 กม.2+000-4+200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 4.200 
กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น  16.720137 N 103.837985 E
พิกัดจุดสิ้นสุด16.732285 N 103.833463 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.732285 N 103.833463 E
พิกัดจุดสิ้นสุด16.751312 N 103.831443 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 132/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6)  หน้า 96 ข้อ 193  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 405/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้าน
คําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - 
บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

121. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 - บ้านคําน้ําแซบ  หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ – บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ อําเภอ
สหัสขันธ์ – บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
อัดแน่น (95% MPD)  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.683855 N 103.625062 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.655192 N 103.609754 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  133/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า  133 ข้อ 350

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 406/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบล
นามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์  
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

122. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ  หมู่ 12  
ตําบลนามะเขือ - บ้านถ้ําปลา หมู่ 3 ตําบลสหัสขันธ์ 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตรพร้อม
เกรดอัดแน่น (95% MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.690334 N 103.631269 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.712666 N 103.609174 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  134/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 222 ข้อ 7  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 407/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ
- บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

123. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 ตําบลนามะเขือ - บ้านคําเชียงวัน หมู่ 12 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3.870 
กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 
2,322 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดอัด
แน่น (95% MPD)                  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.696106 N 103.632708 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.730570 N 103.631853 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  135/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า 133 ข้อ 348

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 408/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตําบลสหัสขันธ์ - 
บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง  อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

124. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 
ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 
ตําบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรด
อัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.705685 N 103.564276 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.672907 N 103.560757 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  136/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 132 ข้อ 344  

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 409/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 
เทศบาลตําบลนามน ตําบลนามน อําเภอนามน - บ้าน
นาจําปา ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

125. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 
เทศบาลตําบลนามน ตําบลนามน อําเภอนามน - บ้านนาจําปา 
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล 
หมู่ 15 เทศบาลตําบลนามน ตําบลนามน อําเภอนามน - 
บ้านนาจําปา ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,100 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) และงานวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง  มอก. ชั้น 3 ยาว 1 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 9 ท่อน 1 จุด 
พร้อมก่อสร้างกําแพงปากท่อป้องกันการกัดเซาะ   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.564128 N 103.758957 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.538363 N 103.745190 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 137/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้า  93 ข้อ 182

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 410/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยางอู้ม หมู่ 2 ตําบล
ยางอู้ม - บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 494,000 บาท

126. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยางอู้ม หมู่ 2 ตําบลยางอู้ม 
- บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยางอู้ม หมู่ 2 
ตําบลยางอู้ม - บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 4,600 มตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,300
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% (MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.912830 N 103.286250 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.895966 N 103.258996 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  138/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 223  ข้อ  12

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 411/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง ตําบลเขาพระนอน
- บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 485,000 บาท

127. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง 
ตําบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย ตําบลเว่อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 3.760 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 
เมตร ปริมาณลูกรัง 2,256 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรด
อัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.525079 N 103.354771 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.557443 N 103.363725 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  139/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 110 ข้อ 254 

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 412/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก  ตําบล
เหล่าดอกไม้  อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 490,000 บาท

128. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 
ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านกระบาก ตําบลเหล่าดอกไม้ อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม  
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองไผ่ 
หมู่ 3 ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านกระบาก ตําบลเหล่าดอกไม้ อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,280 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดอัดแน่น 
(95% MPD)  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.462983 N 103.203473 E
พิกัดจุดสิ้นสุด   16.470891 N 103.167506 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 140/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 109 ข้อ 250   

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 413/496



ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองห้าง (วัดใหญ่) ตําบล
หนองห้าง - บ้านนาโก ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

129. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านหนองห้าง (วัดใหญ่) 
ตําบลหนองห้าง - บ้านนาโก ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองห้าง 
(วัดใหญ่) ตําบลหนองห้าง - บ้านนาโก ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,325 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD)   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.571270 N 104.105890 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.584780 N 104.099050 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  141/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 56 ข้อ 50
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย บ้านไทยเจริญ
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบล
ยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 276,000 บาท

130. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย บ้านไทยเจริญ 
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์-บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย
บ้านไทยเจริญ  หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม 
หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+350 ความกว้าง 6 เมตร 
ความยาว 0.350 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+350 - 1+280 ความกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 0.930 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 1+280 - 2+300 ความกว้าง 6 เมตร 
ความยาว 1.020 กิโลเมตร รวมระยะทางยาว 2.300 
กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง
1,287 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% 
(MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.886500 N 103.336770 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.889709 N 103.336885 E  
ช่วงที่ 2  พิกัดจุดเริ่มต้น 16.889709 N 103.336885 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.890677 N 103.328344 E 
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.890677 N 103.328344 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.900039 N 103.329489 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 142/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6)  หน้า  224  ข้อ  14
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดใหม่ไชยวงศ์จันทร์ 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท - บ้านเกิ้ง 
หมู่ 5 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 492,000 บาท

131. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดใหม่ไชยวงศ์จันทร์ 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท - บ้านเกิ้ง หมู่ 5 
ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดใหม่ไชยวงศ์จันทร์ 
บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบลท่าคันโท - บ้านเกิ้ง หมู่ 5 
ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
ความยาว 4,580 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,290 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% (MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.926820 N 103.228440 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.897030 N 103.237780 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 143/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 632  ข้อ 622
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ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 2 ตําบล
ท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 376,000 บาท

132. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 2 ตําบลท่าคันโท 
- บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 2 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 3,500 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น
95 % (MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.928810N 103.216810 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.900330 N 103.207500 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 144/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 222 ข้อ 9 
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ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบล
ท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 440,000 บาท

133. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 9 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคันโท หมู่ 9 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 4,100 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 2,050 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น
95 % (MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.928960 N 103.229310 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.896380 N 103.217980 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 145/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า  223  ข้อ 10
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ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตําบลหลุบ - 
บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 140,000 บาท

134. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 
ตําบลหลุบ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านสุขสวัสดิ์ 
หมู่ 14 ตําบลหลุบ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตําบลลําพาน 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+100 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร , 
ช่วงที่ 2 กม.0+100-0+925 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 0.825 กิโลเมตร  และช่วงที่ 3 กม.0+925-1+625 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร  
รวมระยะทางทั้งหมด 1.625 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 570 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดอัดแน่น  (95% MPD)   
ช่วงที่  1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.412809 N 103.485735 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.413069 N 103.4851401 E   
ช่วงที่  2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.413069 N 103.485101 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.416153 N 103.482657 E   
ช่วงที่  3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.416153 N 103.482657 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.417154 N 103.485276 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  146/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6 ) หน้า 69 ข้อ 96
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ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย  บ้านโพนสวาง หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ์ – บ้านดงคําพัฒนา ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

135. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโพนสวาง หมู่ 4 
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา 
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง 
หมู่ 4 ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคําพัฒนา  
ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร  ปริมาณลูกรัง 2,322 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.650879 N 103.633321 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.642497 N 103.660334 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 147/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  488  ข้อ 73

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 420/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 –
บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 – บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ – บ้านโนนสวรรค์ 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

136. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 -
บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบลนามะเขือ
อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ 
หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 - บ้านคําน้ําแซบ หมู่ 6 ตําบล
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ ตําบลภูปอ  
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดอัดแน่น 
95% (MPD)  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.683855 N 103.625062 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.655192 N 103.609754 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  148/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  487 ข้อ 69

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 421/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําเมย หมู่ 5 ตําบลนาบอน - 
บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

137. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําเมย หมู่ 5 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านคําเมย หมู่ 5 
ตําบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดอัดแน่น 
(95% MPD)   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.915073 N 103.650662 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.885776 N 103.644563 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 149/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 76 ข้อ 120

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 422/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 496,000 บาท

138. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ 
หมู่ 4 ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- บ้านผํา ตําบลดอนเงิน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.850 กิโลเมตร 
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,310 
ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดอัดแน่น (95% MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.404595 N 103.197772 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.431705 N 103.184398 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 150/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 585 ข้อ 446   

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 423/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตําบลไค้นุ่น - บ้าน
หนองแสง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 345,000 บาท

139. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไค้นุ่น หมู่ 11 
ตําบลไค้นุ่น - บ้านหนองแสง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายบ้านไค้นุ่น หมู่ 11 
ตําบลไค้นุ่น - บ้านหนองแสง ตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+950 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.0+950-2+750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร  และช่วงที่ 3 กม. 2+750-2+850 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร  
รวมระยะทางทั้งหมด 2.850 กิโลเมตร  โดยลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,605 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
อัดแน่น (95% MPD) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น  16.638966 N 103.935596 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.643744 N 103.929484 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.643744 N 103.929484 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.651222 N 103.915650 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น16.651222 N 103.915650 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.650097 N 103.914841 E   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 151/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่  6)  หน้า 96 ข้อ 194

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 424/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบลดงสมบูรณ์ 
- บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

140. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง หมู่ 5 
ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง 
หมู่ 5 ตําบลดงสมบูรณ์ - บ้านยางอู้ม หมู่ 1 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความยาว 4,650 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95 % (MPD)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.893890 N 103.376190 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.908760 N 103.330790 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 152/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 90 ที่ 174

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 425/496



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบล
ดงสมบูรณ์ ถึงถนนสายท่าคันโท ถึง หนองกุงศรี 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

141. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 
ตําบลดงสมบูรณ์ ถึงถนนสายท่าคันโท ถึง หนองกุงศรี 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ 
หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ ถึงถนนสายท่าคันโท ถึง 
หนองกุงศรี ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 4,650 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร โดยลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น
95 % (MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.831620 N 103.369181 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.846785 N 103.333793 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  153/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6)  หน้า 91 ข้อ 179  

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ์การเกษตรท่าคันโท 
บ้านนาตาล หมู่ 12 เทศบาลตําบลท่าคันโท - บ้าน
เกิ้ง หมู่ 5 เทศบาลตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 498,000 บาท
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142. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ์การเกษตรท่าคันโท 
บ้านนาตาล หมู่ 12 เทศบาลตําบลท่าคันโท - บ้านเกิ้ง หมู่ 5 
เทศบาลตําบลนาตาล  อําเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ์การเกษตร
ท่าคันโท บ้านนาตาล หมู่ 12 เทศบาลตําบลท่าคันโท - 
บ้านเกิ้ง หมู่ 5 เทศบาลตําบลนาตาล  อําเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 3+500 ความยาว 3.500 กิโลเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+500 - 4+450 ความยาว 0.950 กิโลเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร รวมความยาว 4.450 กิโลเมตร
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,320 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95 % (MPD)
ช่วงที่ 1  พิกัดจุดเริ่มต้น 16.933210 N 103.251010 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.903016 N 103.246621 E  
ช่วงที่ 2  พิกัดจุดเริ่มต้น 16.903016 N 103.246621 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.905140 N 103.240100 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  154/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 223 ข้อ 11
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ซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักกรูด บ้านยางอู้ม 
หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม - บ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบล
ดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 451,000 บาท

143. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักกรูด บ้านยางอู้ม 
หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม - บ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบลดงสมบูรณ์  
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักกรูด บ้านยางอู้ม 
หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม - บ้านดงบัง หมู่ 5 ตําบลดงสมบูรณ์  
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  ความยาว 3,500 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,100
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% (MPD) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.917860 N 103.295640 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.909470 N 103.327840 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  155/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6)  หน้า 224 ข้อ 15
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ซ่อมสร้างถนนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย กส.ถ. 1-0049 บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง - บ้าน
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 951,000 บาท

144. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
- บ้านสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง 
- บ้านสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 
0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 3+583 - 3+654 ระยะทาง 0.071 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 4+317 - 4+467 ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.221 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,768 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.608554 N 103.837379 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.608707 N  103.836324 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.608327 N  103.830357 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.607922 N  103.829022 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 156/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213  ข้อ  1     
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้าน
หนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,556,000 บาท

145. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส. 3009 
บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย 
กส.3009 บ้านบุ่งคล้า - บ้านหนองเม็ก อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 3+207 - 3+341 ระยะทาง 0.134 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+553 - 3+769 ระยะทาง 0.216 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 4+160 - 4+383 ระยะทาง 0.223 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 4 กม.ที่ 5+625 - 6+258 ระยะทาง 0.633 กิโลเมตร 
และช่วงที่ 5 กม.ที่ 6+258 - 6+485 ระยะทาง 0.227 
กิโลเมตร ช่วงที่ 1 ถึง ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และช่วงที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 1.433 กิโลเมตร  
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ไม่น้อยกว่า 11,010 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.487774 N 104.080174 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.486913 N 104.081081 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.485550 N 104.082424 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.484181 N 104.083931 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.481562 N 104.098588 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.480029 N 104.087640 E
ช่วงที่ 4 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.471370 N 104.094602 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.467119 N 104.098588 E
ช่วงที่ 5 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.467119 N 104.098588 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.465578 N 104.100018 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 157/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  213  ข้อ  1     
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - 
บ้านหว้าน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,342,000 บาท

146. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านหว้าน อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+694 - 2+920 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.226 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 4+684 - 5+150  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.466 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.692 กิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 4,604 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.742377 N 103.989491 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.744292 N 103.988762 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.759579 N 103.984933 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.763392 N 103.983158 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 158/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  213 ข้อ  1   
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน 
- บ้านคําอีหงษ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,503,000 บาท

147. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคําอีหงษ์ อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 1+879 - 2+309 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+991 - 6+265 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.274 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 7+220 - 8+180 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร รวมระยะทาง 1.664 กิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,844 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น16.547610 N 103.984930 E
พิกัดจุดสิ้นสุด16.547420 N 103.980910 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น16.524459 N 103.960910 E
พิกัดจุดสิ้นสุด16.523070 N 103.958850 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น16.520360 N 103.955910 E
พิกัดจุดสิ้นสุด16.515940 N 103.949160 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 159/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า  213 ข้อ 1
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0052 บ้านสร้างหิน - 
บ้านยางคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,387,000 บาท

148. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0052 
บ้านสร้างหิน - บ้านยางคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0052 บ้านสร้างหิน - บ้านยางคํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ช่วง กม.ที่ 2+549 - 3+439 
ระยะทาง 0.890 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 7,120 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.432019 N  103.232439 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.432505 N  103.240533 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 160/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213 ข้อ 1     
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง 
อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,484,000 บาท

149. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0065 
บ้านหนองยาง อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0065 บ้านหนองยาง อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ช่วง กม.ที่ 
2+723 - 4+273 ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร (หักเว้นช่วงถนน 
คสล. 150 เมตร) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.789557 N  103.630418 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.796548 N  103.619613 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 161/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หน้า 213  ข้อ  1   
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0025 บ้านกุดหว้า - 
บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,374,000 บาท

150. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0025 
บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 
1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ช่วง กม.ที่ 3+678 - 4+018 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.484570 N  104.106300 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.481790 N  104.105000 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 162/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1   
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรี
สวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,003,000 บาท

151. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0002 
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4+400
-4+680 ระยะทาง 0.280 กิโลเมตร, ช่วงที่ 2 กม.ที่ 13+425 - 
13+929  ระยะทาง 0.504 กิโลเมตร  รวมระยะทาง 0.784 
กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,272 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.765369 N 103.389714 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.764580 N 103.392214 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.740531 N 103.463232 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.737153 N 103.464044 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 163/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 213 ข้อ 1     
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง 
อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,287,000 บาท

152. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา - บ้านนามล 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0010 บ้านนาเรียง อําเภอร่องคํา - บ้านนามล อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 1+380 - 2+250 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 11+256-11+572 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.316 กิโลเมตร รวมระยะทาง 1.186 กิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 8,856 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.323171 N 103.710006 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.332189 N 103.710989 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.378755 N 103.668427 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.380189 N 103.665683 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 164/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 438/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง 
- บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,535,000 บาท

153. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0019  บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์  อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที2่+495 - 2+768 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.273 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที3่+138 - 3+838 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง  0.973  กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  7,238  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.275191 N 103.441750 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.274392 N 103.439215 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.273956 N 103.436118 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.272587 N 103.429782 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 165/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ 1     

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 439/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - 
บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,368,000 บาท

154. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 1+170 - 1+320 ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+457 - 5+845 ระยะทาง 0.388 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 7+315 - 8+185 ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 1.408 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,264 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.593518 N 103.255016 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.593859 N 103.256359 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.593248 N 103.291364 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.593114 N 103.294713 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.588284 N 103.305615 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.580781 N 103.307132 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 166/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 213  ข้อ  1     

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 440/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Place In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคําอุดม - บ้าน
ท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,623,000 บาท

155. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Place In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0005 
บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Place In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0005 
บ้านคําอุดม - บ้านท่านาจาน อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 6+685 - 7+253 ระยะทาง 0.568 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 7+786 - 8+403 ระยะทาง 0.617 กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 1.185 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,480 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.800163 N 103.539976 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.795405 N 103.541905 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.790261 N 103.542403 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.785401 N 103.543180 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 167/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 441/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น 
อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 5,397,000 บาท

156. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0013 
บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี  Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0013 บ้านไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร ช่วง กม.ที่ 5+736 
- 7+135 ระยะทาง 1.369 กิโลเมตร (หักเว้นช่วงสะพาน คสล. 
30 เมตร) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 10,952 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถนนถ่ายโอน) 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.580697 N 103.925636 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.569324 N  103.921521 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 168/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 442/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัย
มงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,763,000 บาท

157. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี  Pavement In - Place Recycling  สาย กส.ถ.1-0032 
บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง อําเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี  Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อําเภอคําม่วง - บ้านโคกก่อง 
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+427 - 2+516 ระยะทาง 0.089 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+974 - 6+480 ระยะทาง 0.506 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.595 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.839741 N 103.608336 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.839220 N 103.607859 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.821319 N 103.589801 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.816597 N 103.591165 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 169/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:13 หน้า : 443/496



ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ 
อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,162,000 บาท

158. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี  Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.1-0030 
บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์   
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0030 บ้านหนองผือ อําเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร  ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+765 
- 1+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.235 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+000 - 1+350 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร 
และช่วงที่ 3 กม.ที่ 1+479-1+817 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.338 กิโลเมตร 
รวมระยะทาง 0.923 กิโลเมตรหรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนน
ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,226 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.742459 N 104.077854 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.743816 N 104.078352 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.743816 N 104.078352 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.746088 N 104.080573 E
ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.747143 N 104.081452 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.749639 N 104.083273 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 170/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1     
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ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ 1-0012 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,447,000 บาท

159. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ 1-0012 
บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ 
1-0012 บ้านหนองริวหนัง - บ้านหนองไผ่ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ความหนา 0.04 เมตร  กม.ที่ 7+780-8+419 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 0.639 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 5,112 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
(ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.668002 N  103.369370 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.666299 N  103.375049 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 171/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    
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ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - 
บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 4,754,000 บาท

160. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 
บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย กส.ถ.
1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+150 - 2+450 
ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 9+700 - 10+735 ระยะทาง 1.003 
กิโลเมตร (หักเว้นช่วงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
32 เมตร) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร รวมระยะทาง 1.303กิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 9,824 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน) 
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.316633 N 103.599203 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.314610 N 103.601088 E
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.276344 N 103.637246 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.270943 N 103.639289 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 172/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1    
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ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อําเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 1,015,000 บาท

161. ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้าน
โคกประสิทธิ์ อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 
0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+822 ถึง กม.ที่ 3+049 ระยะทาง 
0.227 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร และปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 
เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+199 ถึง กม.ที่ 3+350 ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 0.151 กิโลเมตร  ระยะทางรวม 0.378 
กิโลเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.263533 N 103.425819 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.265582 N  103.425632 E 
ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.267849 N  103.425108 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269201 N  103.424974 E
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 173/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า  213  ข้อ  1 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน ในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน อําเภอกมลาไสย - 
บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 3,499,000 บาท

1. งานอํานวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน 
อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่างานอํานวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0009 
บ้านดอนหัน อําเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร  จํานวน 55 ต้น จํานวน 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 6+755 ถึง 7+420 ระยะทาง 0.665 กิโลเมตร 
จํานวน 22 ต้น 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.367729 N 103.675141 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.373719 N 103.675361 E
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 11+375 ถึง 12+375 ระยะทาง 1.000 
กิโลเมตร จํานวน 33 ต้น (ถนนถ่ายโอน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.388757 N 103.647980 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.393281 N 103.640074 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 174/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 176 ข้อ 5 
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งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน ในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0024 บ้านนาจารย์ อําเภอเมือง - บ้าน
ม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,059,000 บาท

2. งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0024 บ้านนาจารย์ 
อําเภอเมือง - บ้านม่วงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่างานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0024 
บ้านนาจารย์ อําเภอเมือง - บ้านม่วงนา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร  จํานวน 33 ต้น  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึ 1+700 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.518875 N 103.612348 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.512957 N 103.614357 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 175/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 176 ข้อ 5 
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งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน ในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อําเภอกมลาไสย - 
บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,098,000 บาท

3. งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก 
อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่างานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0042 
บ้านนาเชือก อําเภอกมลาไสย - บ้านวังเดือนห้า อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร  จํานวน 33 ต้น  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึ 1+700 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.316252 N 103.467135 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.323511 N 103.464978 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 176/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 176 ข้อ 5 
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งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน ในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0050 บ้านคําม่วง - บ้านนาดี อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 2,080,000 บาท

4. งานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0050 บ้านคําม่วง - 
บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่างานอํานวยความปลอดภัยทางถนนกิจกรรม
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนในเส้นทางสาย กส.ถ.1-0050 
บ้านคําม่วง - บ้านนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน ชนิดกิ่งเดี่ยว 
สูง 9 เมตร  จํานวน 33 ต้น  (ถนนถ่ายโอน)
ช่วง กม.ที่ 0+730 ถึ 1+730 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.377731 N 103.437591 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.379282 N 103.446841 E 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 177/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 176 ข้อ 5 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,294,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,294,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,294,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 794,000 บาท

1. ค่าวัสดุบ่อน้ําบาดาล  ตั้งไว้  80,000  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 เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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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  
เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าวัสขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
ตั้งไว้  80,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ําบาดาล ประเภทขุดเจาะ
แบบใบพัด ชนิด DRAG BIT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 นิ้ว 
จํานวน 2 หัว ราคาหัวละ 40,000 บาท รวมเปนเงิน 
80,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์         
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  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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6. ค่าวัสดุก้านเจาะบ่อบาดาล  ตั้งไว้  240,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจัดซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล  จํานวน 20 ก้าน 
ก้านละ 12,000 บาท รวมเปนเงิน 240,000 บาท ใช้สําหรับเจาะ
เพื่อใช้กับชุดขุดเจาะบ่อน้ําบ่อดาล  ที่ให้บริการขุดเจาะ
แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,500,000 บาท

7. ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ําการสูบน้ําและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งไว้  1,500,000  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 20,536,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,000 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 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง
ปฏิกูล

จํานวน 400,000 บาท

1. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งปฏิกูล 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
       - กําจัดขยะอันตรายชุมชน
       - กําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
       - กําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาทําปุ๋ย
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอบรมให้ความรู้โรงเรียน
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 
โรงเรียน รู้ถึงการคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ออกจากขยะทั่วไปเพื่อที่จะนําขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตามมาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าใจและจัดทําระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาใช้เปนปุ๋ย
ต่อไป รายละเอียดตามโครงการกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 25 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 ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เพื่อการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ 
เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ
และสังคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 8 ข้อ 1
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งบลงทุน รวม 19,680,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,680,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ลําห้วยลําหนองแสน บ้านหนองกุงศรี 
หมู่ 12 ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองหอไตร ตําบล
ลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 988,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น ลําห้วยลําหนองแสน บ้านหนองกุงศรี
หมู่ 12 ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองหอไตร 
ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น ลําห้วยลําหนองแสน  
บ้านหนองกุงศรี หมู่ 12 ตําบลหนองกุงศรี - บ้านหนองหอไตร 
ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร  
พิกัดจุดก่อสร้าง 16.667659 N 103.292223 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  178 /2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 178 ข้อ 9
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ขุดลอกคลองน้ําป่าซอยทวีโชค บ้านหลุบ หมู่ 7 ตําบลหลุบ - 
บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

2. ค่าขุดลอกคลองน้ําป่าซอยทวีโชค บ้านหลุบ หมู่ 7 
ตําบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกคลองน้ําป่าซอยทวีโชค บ้านหลุบ หมู่ 7 
ตําบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 650 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,747 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.405183 N 103.530037 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.405602 N 103.535683 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  179/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 188 ข้อ 45
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ขุดลอกคลองน้ําป่าหนองตาออง บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บ้านนาดี หมู่ 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

3. ค่าขุดลอกคลองน้ําป่าหนองตาออง บ้านหนองคอนชัย 
หมู่ 10 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านนาดี หมู่ 8 ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกคลองน้ําป่าหนองตาออง 
บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง 
- บ้านนาดี หมู่ 8 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 
975 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,746 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.379646 N 103.492702 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.386548 N 103.490332 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  180/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า  190  ข้อ  50
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ขุดลอกลําราง กุดหล่ม - กุดวังซอ ลํารางกุดหล่ม ตําบล
เหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

4. ค่าขุดลอกลําราง กุดหล่ม - กุดวังซอ ลํารางกุดหล่ม 
ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - กุดวังซอ 
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําราง กุดหล่ม - กุดวังซอ 
ลํารางกุดหล่ม ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - 
กุดวังซอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ความยาว 740 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,737 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.23748 N 103.52330 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.24161 N 103.52618 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  181/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 187 ข้อ 42
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ขุดลอกลํารางกุดซวยน้อย ลํารางกุดซวยน้อย ตําบลเหล่ากลาง
อําเภอฆ้องชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

5. ค่าขุดลอกลํารางกุดซวยน้อย ลํารางกุดซวยน้อย 
ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - กุดวังซอ ตําบลธัญญา
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลํารางกุดซวยน้อย 
ลํารางกุดซวยน้อย ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย - 
กุดวังซอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ความยาว 1,000 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,731 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.235732 N 103.517623 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.230879 N 103.520729 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  182/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 187 ข้อ 43
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ขุดลอกลําห้วย ห้วยสีทน บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตําบลขมิ้น
อําเภอเมือง - ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

6. ค่าขุดลอกลําห้วยห้วยสีทน บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - ตําบลไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยห้วยสีทน บ้านหนองแวงใต้ 
หมู่ 3 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - ตําบลไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 13 เมตร ความยาว 750 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,731 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.567895 N 103.564050 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.564104 N 103.559083 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  183/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 188 ข้อ 44
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ขุดลอกลําห้วยแก้งอิไท บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

7. ค่าขุดลอกลําห้วยแก้งอิไท บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 
ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้  หมู่ 5 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยแก้งอิไท บ้านนาอินทร์แปลง 
หมู่ 5 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้  หมู่ 5 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 
10 เมตร ความยาว 850 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,728 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.595207 N 103.55732 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.592106 N 103.549046 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  184/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 189  ข้อ 47
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ขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่า บ้านเมย หมู่ 5 ตําบลดงลิง - 
บ้านหนองตุ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

8. ค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่า บ้านเมย หมู่ 5 
ตําบลดงลิง - บ้านหนองตุ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่า บ้านเมย หมู่ 5 
ตําบลดงลิง - บ้านหนองตุ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,325 
เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิมไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,738 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.246889 N 103.618398 E  
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.249783 N 103.626817 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 185/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 186 ข้อ 40
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ขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่าหนองสนม,โนนยาง,
หนองเบ็ญ บ้านโพนงาม หมู่ 8 ตําบลโพนงาม -
บ้านโคกล่าม หมู่ 2 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

9. ค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่าหนองสนม ,โนนยาง ,
หนองเบ็ญ บ้านโพนงาม หมู่ 8 ตําบลโพนงาม - 
บ้านโคกล่าม หมู่ 2 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคลองน้ําป่าหนองสนม ,
โนนยาง , หนองเพ็ญ บ้านโพนงาม หมู่ 8 ตําบลโพนงาม - 
บ้านโคกล่าม หมู่ 2 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000-0+550 
ความยาว 550 เมตร ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
และช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+000-1+275  ความยาว 275 เมตร 
ขนาดปากกว้าง 14 เมตร รวมความยาว 825 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิมไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,739 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.293431 N 103.671707 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.288952 N 103.670089 E  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  186/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6)  หน้า 187  ข้อ 41
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ขุดลอกลําห้วยคํากอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม
- บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

10. ค่าขุดลอกลําห้วยคํากอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม 
- บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคํากอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 
ตําบลยางอู้ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตําบลดงสมบูรณ์ 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร 
ความยาว 550 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,734 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.864065 N 103.304159 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.861700 N 103.311826 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  187/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 183 ข้อ 25
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ขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท - ลําน้ําปาว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

11. ค่าขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 
ตําบลดงสมบูรณ์  อําเภอท่าคันโท  - ลําน้ําปาว 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคําจําปา บ้านดงกลาง 
หมู่ 3 ตําบลดงสมบูรณ์  อําเภอท่าคันโท - ลําน้ําปาว 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 
18 เมตร ความยาว 400 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,731 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.876593 N 103.379749 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.879659 N 103.385196 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  188/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 6) หน้า 181  ข้อ 19
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ขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านคําถาวร หมู่ 8 ตําบลคําใหญ่
อําเภอห้วยเม็ก - บ้านสระแก้ว เทศบาลตําบลคําก้าว อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

12. ค่าขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านคําถาวร หมู่ 8 
ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก - บ้านสระแก้ว 
เทศบาลตําบลคําก้าว อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านคําถาวร 
หมู่ 8 ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก - บ้านสระแก้ว 
เทศบาลตําบลคําก้าว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ความยาว 690 เมตร ขุดลึกจาก
ระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,730 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.66389 N 103.213023 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.658538 N 103.214184 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  189/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 6) หน้า 179 ข้อ 12

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 469/496



ขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 ตําบล
พิมูล - บ้านโพธิ์ทอง ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

13. ค่าขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 
ตําบลพิมูล - บ้านโพธิ์ทอง ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยคําปลัดโก่ง บ้านหาดทรายมูล 
หมู่ 4 ตําบลพิมูล - บ้านโพธิ์ทอง ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ความยาว 625 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,748 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.653738 N 103.214515 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.650183 N 103.211238 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  190/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 180 ข้อ 13

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 470/496



ขุดลอกลําห้วยจารย์พิมพ์ บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 ตําบลสงเปลือย - 
บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

จํานวน 489,000 บาท

14. ค่าขุดลอกลําห้วยจารย์พิมพ์ บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 
ตําบลสงเปลือย - บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าขุดลอกลําห้วยจารย์พิมพ์ บ้านดอนไม้คุ้ม 
หมู่ 1 ตําบลสงเปลือย - บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 700 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,474 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.64667 N 104.11093 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.65013 N 104.10664 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  191/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 185 ข้อ 36

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 471/496



ขุดลอกลําห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตําบลจุมจัง - 
บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

15. ค่าขุดลอกลําห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตําบลจุมจัง - 
บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 
ตําบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 
10 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,731 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.45184 N 104.07233 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.450640 N 104.06646 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  192/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  867 ข้อ 98

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 472/496



ขุดลอกลําห้วยตุ บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - บ้านยางอู้ม
หมู่ 2 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

16. ค่าขุดลอกลําห้วยตุ บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - 
บ้านยางอู้ม หมู่ 2 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยตุ บ้านเกิ้ง หมู่ 5 
ตําบลนาตาล - บ้านยางอู้ม หมู่ 2 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 
10 เมตร ความยาว 800 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,736 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  16.926778 N 103.266306 E
พิกัดจุดสิ้นสุด  16.922299 N  103.262660 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  193/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 183 ข้อ 26

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 473/496



ขุดลอกลําห้วยตูบ บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตําบล
บึงนาเรียง - บ้านหนองโน ตําบลหัวหิน อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 407,000 บาท

17. ค่าขุดลอกลําห้วยตูบ บ้านหนองบัว หมู่ 6 
ตําบลบึงนาเรียง - บ้านหนองโน ตําบลหัวหิน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยตูบ บ้านหนองบัว 
หมู่ 6 ตําบลบึงนาเรียง - บ้านหนองโน ตําบลหัวหิน 
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 
15 เมตร ความยาว 650 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม  
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,202 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.591999 N 103.294877 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.595663N 103.297613 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  194/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า  857 ข้อ 63

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 474/496



ขุดลอกลําห้วยทรายดูน บ้านกุดจิก หมู่ 8 ตําบล
กุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

18. ค่าขุดลอกลําห้วยทรายดูน บ้านกุดจิก หมู่ 8 
ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยทรายดูน บ้านกุดจิก 
หมู่ 8 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
เขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ขนาดปากกว้าง 
8 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,743 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.939764 N 103.103780 E 
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.934371 N 103.100751 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  195/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 184  ข้อ 29

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 475/496



ขุดลอกลําห้วยทรายน้อย บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 ตําบลหลักเหลี่ยม - 
บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

19. ค่าขุดลอกลําห้วยทรายน้อย บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 
ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5 ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยทรายน้อย บ้านโนนเหลี่ยม 
หมู่ 6 ตําบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5 ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร 
ความยาว 680 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,746 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.562451 N 103.819978 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.558115 N 103.816131 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  196/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 191 ข้อ 55

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 476/496



ขุดลอกลําห้วยบง บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตําบล
ท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า  
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

20. ค่าขุดลอกลําห้วยบง บ้านท่าคันโท หมู่ 9 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยบง บ้านท่าคันโท หมู่ 9 
ตําบลท่าคันโท - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตําบลกุงเก่า 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 
เมตร ความยาว 925 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,749 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.938813 N 103.218714 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.931504 N 103.215990 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  197/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 184 ข้อ 31

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 477/496



ขุดลอกลําห้วยฝาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตําบลโนนสูง
- ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

21. ค่าขุดลอกลําห้วยฝาใหญ่  บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 
ตําบลโนนสูง - ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยฝาใหญ่  บ้านหนองไผ่ 
หมู่ 3 ตําบลโนนสูง - ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 
930 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,750 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.45012 N 103.21419 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.44201 N 103.21290 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 198/2564
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม- (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 190 ข้อ 52

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 478/496



ขุดลอกลําห้วยม่วงตอนบน บ้านหนองบัวใน หมู่ 4
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

22. ค่าขุดลอกลําห้วยม่วงตอนบน บ้านหนองบัวใน หมู่ 4 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน  - ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยม่วงตอนบน บ้านหนองบัวใน 
หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน  - ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร 
ความยาว 1,050 เมตร  ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,747 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.531152 N 103.860881 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.522771 N 103.859677 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  199/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6)  หน้า 192 ข้อ 57
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ขุดลอกลําห้วยมูล บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ท่าคันโท - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

23. ค่าขุดลอกลําห้วยมูล บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท - บ้านหนองหิน 
หมู่ 4 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยมูล บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 
ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท - บ้านหนองหิน 
หมู่ 4 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,747 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.831597 N 103.369601 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.829933 N 103.376585 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  200/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 181 ข้อ 20
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ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านดงสวาง หมู่ 6 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

24. ค่าขุดลอกลําห้วยยาง บ้านดงสวาง หมู่ 6 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยยาง บ้านดงสวาง 
หมู่ 6 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน - ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 800 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,736 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.623729 N 103.783332E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.623535 N 103.789119 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  201/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 192 ข้อ 58
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ขุดลอกลําห้วยยางตอนบน บ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน - 
ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

25. ค่าขุดลอกลําห้วยยางตอนบน บ้านโพน หมู่ 1 ตําบลโพน 
- ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยยางตอนบน บ้านโพน หมู่ 1 
ตําบลโพน - ตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ความยาว 1,380 เมตร ขุดลึกจาก
ระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  1.29 - 2.53  เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,738 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.863481 N 103.607354 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.856303 N 103.605061 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  202/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า  179 ข้อ 9
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ขุดลอกลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตําบล
หนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตําบล
กุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

26. ค่าขุดลอกลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 
ตําบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5  
ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยยูง บ้านโพนนาดี 
หมู่ 10 ตําบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5  
ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 1,020 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,735 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.73656 N 104.10690 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.72912 N 104.10123 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  203/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 185  ข้อ 35

วันที่พิมพ์ : 20/10/2564  16:39:14 หน้า : 483/496



ขุดลอกลําห้วยโศกอิเฒ่า บ้านคําหุ่ง หมู่ 6 ตําบลสําราญใต้ 
- บ้านคําสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตําบลคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

27. ค่าขุดลอกลําห้วยโศกอิเฒ่า บ้านคําหุ่ง หมู่ 6 
ตําบลสําราญใต้ - บ้านคําสร้างเที่ยง หมู่ 1 
ตําบลคําสร้างเที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยโศกอิเฒ่า บ้านคําหุ่ง หมู่ 6 
ตําบลสําราญใต้ - บ้านคําสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตําบลคําสร้างเที่ยง 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 862 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิมเฉลี่ย  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,741 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.809866 N 103.485598 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.812269 N 103.490620 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  204/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 191 ข้อ 54
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ขุดลอกลําห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตําบลหัวนาคํา - บ้าน
หนองไผ่ ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

28. ค่าขุดลอกลําห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตําบลหัวนาคํา 
- บ้านหนองไผ่ ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยสีดา  บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 
ตําบลหัวนาคํา - บ้านหนองไผ่ ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 13 เมตร ความยาว 700 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,742 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.41715 N 103.21723 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.41341 N 103.22213 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 205/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3) หน้า 243 ข้อ 67
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ขุดลอกลําห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตําบลคุ้มเก่า
(องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้มเก่า) - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตําบล
กุดปลาค้าว  (เทศบาลตําบลกุดสิม) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

29. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 
ตําบลคุ้มเก่า (องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้มเก่า) - บ้านทุ่งกระเดา 
หมู่ 5 ตําบลกุดปลาค้าว (เทศบาลตําบลกุดสิม) อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ 
หมู่ 6 ตําบลคุ้มเก่า องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้มเก่า) - 
บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตําบลกุดปลาค้าว (เทศบาลตําบลกุดสิม) 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 1,200 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,730 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.69724 N 104.12240 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.70070 N 104.12787 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  206/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่  6) หน้า 185 ข้อ 34
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ขุดลอกลําห้วยหนองซองแมว บ้านแกเปะ หมู่ 7
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

30. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองซองแมว บ้านแกเปะ หมู่ 7 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหนองซองแมว บ้านแกเปะ หมู่ 7 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 12 เมตร 
ความยาว 890 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,741 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.423888 N 103.653433 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.423620 N 103.66024 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  207/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 189  ข้อ 49
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ขุดลอกลําห้วยหนองดู่ (ตอนบน) บ้านแกเปะ 
หมู่ 7 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้าน
กุดครอง หมู่ 4 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

31. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองดู่(ตอนบน) บ้านแกเปะ หมู่ 7  
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหนองดู่(ตอนบน) บ้านแกเปะ 
หมู่ 7 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ความยาว  650 เมตร ขุดลึก
จากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  โดยมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,748 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย           
ช่วงที่  1 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.412451 N 103.659924 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.412882N 103.660480 E  
ช่วงที่  2  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.4133171 N 103.661411 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.414907 N 103.667077 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  208/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 189  ข้อ 48
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ขุดลอกลําห้วยหนองสอตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

32. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองสอตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 
ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหนองสอตอนบน 
บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตําบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ 
หมู่ 2 ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ความยาว 550 เมตร ขุดลึก
จากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,736 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น   16.594454 N 103.573179 E
พิกัดจุดสิ้นสุด   16.591161 N  103.570256 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  209/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 188 ข้อ 46
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ขุดลอกลําห้วยหลัว (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 10 ตําบล
ลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองน้อย หมู่ 7 ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

33. ค่าขุดลอกลําห้วยหลัว (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 10 
ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองน้อย 
หมู่ 7 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหลัว (ตอนล่าง) บ้านค้อ 
หมู่ 10 ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอสมเด็จ - บ้านหนองน้อย 
หมู่ 7 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 1,240 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,732 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.644880 N 103.801483 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.841810 N 103.811130 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  210/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 190 ข้อ 51
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ขุดลอกลําห้วยหลุบเลา บ้านคําบอน หมู่ 3 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลําปาว อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

34. ค่าขุดลอกลําห้วยหลุบเลา บ้านคําบอน หมู่ 3 ตําบลยางอู้ม 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลําปาว อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหลุบเลา บ้านคําบอน หมู่ 3 
ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลําปาว 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,746 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.907487 N 103.335913 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.911251 N 103.337964 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  211/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 184 ข้อ 32
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ขุดลอกลําห้วยหัวช้าง บ้านคําแคน หมู่ 7 ตําบลกุงเก่า
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ลําน้ําปาว 
ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 499,000 บาท

35. ค่าขุดลอกลําห้วยหัวช้าง บ้านคําแคน หมู่ 7 
ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ลําน้ําปาว ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหัวช้าง บ้านคําแคน หมู่ 7 
ตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ลําน้ําปาว ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ความยาว 1,000 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  
โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,740 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.933967N 103.179817 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.939916 N 103.176917 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  212/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6)  หน้า 180  ข้อ 15
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ขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านโนนอํานวย หมู่ 8
ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท - บ้านภูฮัง ตําบล
ดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

36. ค่าขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านโนนอํานวย หมู่ 8 
ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท - บ้านภูฮัง ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านโนนอํานวย หมู่ 8 
ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท - บ้านภูฮัง ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดปากกว้าง 
15 เมตร ความยาว 800 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,732 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.82248 N 103.27133 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.80961 N 103.26503 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  213/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  6) หน้า 180  ข้อ 16
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ขุดลอกลําห้วยใหญ่โปร่งช้าง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตําบล
เหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 331,000 บาท

37. ค่าขุดลอกลําห้วยใหญ่โปร่งช้าง บ้านโนนยาง หมู่ 11 
ตําบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําห้วยใหญ่โปร่งช้าง บ้านโนนยาง 
หมู่ 11 ตําบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 10 เมตร 
ความยาว 485 เมตร ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม ไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,079 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.45597 N 104.13739 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.452100 N 104.13655 E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  214/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 6) หน้า 178 ข้อ 7
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ขุดลอกลําหัวยวังหว้า บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล
- เขตเทศบาลตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

38. ค่าขุดลอกลําหัวยวังหว้า บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตําบลนาตาล - 
เขตเทศบาลตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกลําหัวยวังหว้า บ้านเกิ้ง หมู่ 5 
ตําบลนาตาล - เขตเทศบาลตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,300 เมตร 
ขุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร  โดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,733 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.928498 N 103.234311 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.923127 N  103.23604  E
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่  215/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หน้า 854 ข้อ 55
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ขุดลอกหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน 
หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน 499,000 บาท

39. ขุดลอกหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตําบล
หลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตําบลโนนศิลาเลิง 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจ่ายเปนค่าขุดลอกหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน
หมู่ 9 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตําบล
โนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง
16 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร ยาว 720 เมตร 
โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,739 ลูกบาศก์เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.361551 N 103.514943 E
พิกัดจุดสิ้นสุด 16.518156 N 103.362257 E
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 216/2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) หน้า 49  ข้อ 90
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