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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  09:13:33 
    

 

        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
อ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 603,666,635 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 75,505,796 บาท 

  
งบกลาง รวม 75,505,796 บาท 

   
งบกลาง รวม 75,505,796 บาท 

   
คาช าระหนี้เงินกู จ านวน 6,993,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาช าระหนี้เงินทุนสงเสริมกิจการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 
1) ตามสัญญาเลขท่ี 429/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
   เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย งวดที่ 4 จ านวน 1,905,000 บาท 
   และเงินตนที่ไมตองเสียดอกเบี้ย งวดที่ 4  
   จ านวน 4,885,100 บาท 
2) ตามสัญญาเลขท่ี 433/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
   เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย งวดที่ 4 จ านวน 203,000 บาท 
สรุป เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย จ านวน 2,108,000 บาท  
และเงินตนที่ไมตองเสียดอกเบี้ย จ านวน 4,885,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 6,993,100 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานเงินทุนฯ  
ที ่มท 0808.2/ว 8525 ลงวันที ่1 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ขอสงบันทึกตอทายสัญญากูเงินของส านักงาน 
เงินทุนสงเสริมกิจการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองคลัง 
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คาช าระดอกเบี้ย จ านวน 265,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาช าระดอกเบี้ยเงินทุนสงเสริม 
กิจการองค์การบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 
1) ตามสัญญาเลขท่ี 429/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
   ดอกเบี้ยที่ตองช าระ งวดที่ 4 จ านวน 240,030 บาท  
2) ตามสัญญาเลขท่ี 433/2561 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2561  
   ดอกเบี้ยที่ตองช าระ งวดที่ 4 จ านวน 25,670 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 265,700 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานเงินทุนฯ ที ่มท 0808.2/ว 621  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การสงช าระหนี้เงินกู 
ส านักงานเงินทุนสงเสริมกิจการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานกองคลัง 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคม คาเบี้ยประกันสังคม 
ของพนักงานจาง (ลูกจางชั่วคราว) ขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนครก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนที่สุด ที ่0809.5/ว 9 ลงวนัที่ 22 มกราคม 2557  
และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
หนวยงานกองคลัง 

      

   
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการประปาชนบทขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
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เงินส ารองจาย จ านวน 34,290,692 บาท 

      

  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย  
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานกองคลัง 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
01. เงินประกันสังคมพนักงานจาง จ านวน 105,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประกันสังคมพนักงานจาง รอยละ 10  
(หักคาตอบแทน รอยละ 5, องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
สมทบรอยละ 5) โดยส านักงบประมาณจัดสรรใหในสวน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 5  
ส าหรับต าแหนงพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากร 
สนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจางทั่วไป ไดแก  
ต าแหนงที่สวนกลางจัดสรรอัตราให ต าแหนงทดแทน 
ลูกจางประจ าที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่ไดยุบเลิกต าแหนง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563   
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
02. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานจางในสถานศึกษา) จ านวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง  
(สนับสนุนการสอนและสนับสนุนสถานศึกษา)  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
สงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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03. คาบ ารุงสมาคมองค์การบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย จ านวน 431,826 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาบ ารุงสมาคมหรือสมาพันธ์ที่องค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนครเป็นสมาชิกและมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการสงเสริมกิจการและการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น โดยองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตองจายคาบ ารุงสมาคมเป็นรายปี ในอัตรา รอยละ 0.1  
ของรายได (ไมรวมเงินอุดหนุน)  
ในปีงบประมาณที่ผานมา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับคาบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

    
04. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขาราชการ (กบข.) จ านวน 765,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ 
ขาราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นสมาชิกเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขาราชการ ครูถายโอนรอยละ 8 (หักจากเงินเดือนครู 
รอยละ 3, องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสมทบรอยละ 5)  
โดยส านักงบประมาณจัดสรรใหในสวนของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 5  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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05. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.) 

จ านวน 15,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ในการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นตอสุขภาพ จังหวัดสกลนคร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสบทบกองทุน พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
หนาที่ 85 - 86 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

    
06. คาใชจายในการสงเคราะห์ผูปุวยที่ยากไร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสงเคราะห์ 
ผูปุวยที่ยากไร โดยจายเป็นคาใชจายในการเดินทาง  
เพ่ือเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานที่พยาบาลของรัฐ  
ตามโครงการคาใชจายในการสงเคราะห์ผูปุวยที่ยากไร  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 753 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 417 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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07. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง  
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นรายปีในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 
ต้ังจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
หนวยงานกองคลัง 

      

    
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ (กบข.) จ านวน 50,478 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ของศึกษานิเทศก์ ขาราชการส านักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสมาชิกเงินกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญขาราชการ ตามพระราชบัญญัติ  
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ  
พ.ศ. 2539 และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
เงินชวยคาครองชีพผูรับบ านาญ (ช.ค.บ.) จ านวน 360,000 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบ านาญ (ช.ค.บ.)  
ของขาราชการสวนทองถิ่นผูที่ไดรับ หรือมีสิทธิ 
ไดรับบ านาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบ านาญของขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2522 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 17) ตั้งไว 352,020 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
 
02. เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบ านาญ (ช.ค.บ.)  
ของขาราชการสวนทองถิ่น ต าแหนงครู (บ านาญ)  
ประเภทเงินบ านาญพิเศษ ตั้งไว 7,980 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองคลัง 
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เงินบ าเหน็จลูกจางประจ า จ านวน 850,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจางประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
เสียชีวิต ลาออกจากราชการ หรือมีสิทธิไดรับบ าเหน็จ 
ลูกจางประจ า ไดแก บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน  
บ าเหน็จพิเศษ และบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบ าเหน็จลูกจาง 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 12,600,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และแกไขเพ่ิมเติม โดยใหราชการ 
สวนทองถิ่น หักเงินจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณ 
รายจายประจ าปี เพ่ือสมทบเขาเป็นกองทุนในอัตรา 
ตามท่ีก าหนด ตามกฎกระทรวงการหักเงินจาก 
ประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจายประจ าปี 
สมทบเขาเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และการเบิกจายบ าเหน็จด ารงชีพ 
กรณีผูรับบ านาญอายุตั้งแต 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 
ก าหนด อัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2563 โดยตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตนไป  
ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจายประจ าปี โดยไมรวมรายได 
จากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน  
มารวมค านวณ เพ่ือสมทบเขาเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ
ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2546  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
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เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจางประจ า (กสจ.) จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ของลูกจางประจ า (กสจ.) ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นสมาชิก 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจางประจ าของ 
สวนราชการสมทบกองทุนรอยละ 6 (หักจากคาจาง 
รอยละ 3 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสมทบรอยละ 3) 
โดยส านักงบประมาณจัดสรรใหในสวนของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 3 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินชวยพิเศษ       

    
เงินชวยคาท าศพขาราชการ/พนักงาน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินชวยพิเศษ ในกรณีท่ีขาราชการ 
ถึงแกความตาย จ านวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือน 
ที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย  
และจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบ านาญสวนทองถิ่น 
นอกจากต าแหนงครูถึงแกความตาย ตามขอ 30  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบ าเหน็จบ านาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ส าหรับขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบ านาญและขาราชการสวน 
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  
ตั้งไว 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองคลัง 
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เงินชวยคาท าศพพนักงานจาง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษสามเทาของอัตรา 
คาตอบแทนปกติทั้งเดือน ในเดือนสุดทายกอนวันถึงแก 
ความตายของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนครก าหนด 
ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 

      

    
เงินชวยคาท าศพลูกจางประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินชวยพิเศษ ในกรณีท่ีลูกจางประจ า 
ถึงแกความตาย จ านวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือน 
ที่ลูกจางประจ าผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย  
และจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบ านาญสวนทองถิ่น 
นอกจากต าแหนงครูถึงแกความตาย ตามขอ 30  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบ าเหน็จบ านาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ส าหรับขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบ านาญและขาราชการสวน 
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  
ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



- 166 - 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 55,885,012 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 41,458,532 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 12,243,240 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 1,765,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
และคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด ประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  
เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด และกรรมการ 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

   
คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 390,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร รองนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด และกรรมการ 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 390,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร รองนายกองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัดและกรรมการ 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

   
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด จ านวน 1,032,960 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัดและกรรมการ 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

จ านวน 8,664,480 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนต าแหนงประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร รองประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน 
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดรองนายกองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
และกรรมการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 29,215,292 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 21,250,663 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ต าแหนงตาง ๆ เงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษ  
เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน และเลื่อนระดับต าแหนง 
เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือนใหม เป็นตน  
และเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับ 
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 968,400 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพ 
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดเป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนอัตรา 
เทากับอัตราเงินประจ าต าแหนง ส าหรับต าแหนงประเภท 
บริหารทองถิ่น อ านวยการทองถิ่น และประเภทวิชาการ  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
- เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนงที่มีเหตุพิเศษของ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดส าหรับต าแหนงนิติ
กร (พ.ต.ก.) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 801,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ส าหรับต าแหนงประเภท 
บริหารทองถิ่น อ านวยการทองถิ่น และประเภทวิชาการ  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 5,894,689 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ 
เงินปรับปรุงคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานจาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 299,940 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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งบด าเนินงาน รวม 13,049,680 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 3,490,080 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จ านวน 3,050,000 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่องค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร แตงตั้งใหด าเนินการ
คัดเลือก ขาราชการ และพนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเบี้ยประชุม คาพาหนะกรรมการและคาสมนาคุณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
 
02. เพ่ือจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แกขาราชการพนักงานและลูกจางสังกัดองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพนักงานสวนทองถิ่น  
ใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับขาราชการ ลูกจาง  
และพนักงานจางขององค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2558 
ตั้งไว 3,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองการเจาหนาที่  
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03. เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยขาราชการในการประชุมเพ่ือพิจารณาสอบสวน 
ทางวินัยขาราชการในแตละเรื่องซึ่งมาประชุม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  พ.ศ. 2542 ประกอบกับระเบียบ กระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ขาราชการ พ.ศ. 2536 
ตั้งไว 30,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

   
คาเบี้ยประชุม จ านวน 110,000 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดในการประชุม  
เพ่ือพิจารณาสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดในแตละเรื่อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก 
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ดวนที่สุด ที ่กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  
ที ่มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
ตั้งไว 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
02. เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหกรรมการในคณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญ 
ประจ าสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
และคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด ประธานสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
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ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 330,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแก ขาราชการ พนักงานจางและลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนครที่ไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามท่ีกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ สั่งการก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 5,669,600 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ จ านวน 953,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการที่เป็นกิจการ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยจายเป็น คาจางเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ  
คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ คาจางเหมาถายเอกสาร  
หรือการจางเหมาอ่ืน ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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02. คาธรรมเนียมและคาใชจายในการด าเนินคดี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาธรรมเนียมและคาใชจายในการด าเนินคดี 
ที่องค์การบริหารสวนจังหวัดเป็นโจทก์หรือจ าเลย  
เชน คาธรรมเนียมศาล คาปรับ คาเสียหายที่ตองช าระ 
ตามค าพิพากษาของศาล และรวมคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของกับการด าเนินคดีทางศาล 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

    
03. คาจางท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ ในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษส าหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
ใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

    
04. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 57,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
อัตราคาเชา อัตราเดือนละ 4,800 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 57,600 บาท โดยจายเป็นคาเชาราย
เดือน ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท  
1) เครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ – ขยาย  
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 15,000 แผนตอเดือน  
   สวนเกินคาบริการ แผนละ 0.30 บาท  
3) ราคารวม วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล คาบริการ คาบ ารุงรักษา  
   และคาใชจายอื่น ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
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05. คาจัดท าโล ใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดท าโล ใบประกาศเกียรติคุณ  
ของขวัญ ของรางวัล ส าหรับขาราชการหรือลูกจางประจ า 
ที่เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือหรือควรไดรับ 
การยกยองจากทางราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก 
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2562 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 810,000 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาใชจายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  
งานพิธี ท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานราชพิธี งานรัฐพิธี  
หรือเทศกาลตาง ๆ ของทองถิ่นและงานเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันส าคัญทางราชการองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ในพ้ืนที่ หรือวัดตาง ๆ ที่องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ไดรับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร 
ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
 
02. เพ่ือจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร  
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร  
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง 
คาบริการและคาใชจายอื่นซึ่งจ าเป็นตองจายที่เก่ียวกับ 
การรับรองเพ่ือเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งไว 100,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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03. เพ่ือจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม 
สภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้ง ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ 
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
กับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ  

      

  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ  
ซึ่งจ าเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ 
ประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงผูเขารวมประชุมอ่ืน ๆ  
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่งเขารวมประชุม 
ตั้งไว 150,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
 
04. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร การประชุมที่เกี่ยวของกับ 
ภารกิจขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร การประชุม 
ที่เก่ียวของกับภารกิจขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประชุม 
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบนโยบาย 
ในการท างานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตาง ๆ หรือซักซอม 
ความเขาใจในระเบียบวิธีการตาง ๆ รับทราบและรับฟัง 
ปัญหาอุปสรรค พิจารณาใหความเห็นชอบหรือหาขอยุติ 
ประสานงานและแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน เชน  
การจัดประชุมคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร (ก.จ.จ.) การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
และแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
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คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด 
องค์การบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการฯ อ่ืน 
ที่องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนครแตงตั้ง  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  
คาใชจายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นตน  
ตั้งไว 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 894,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการ 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นที่ตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
       
2) เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดและเจาหนาที่ 
ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  
คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จ าเป็นที่ตองจายเนื่อง 
ในการเดินทางไปราชการ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งไว 394,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

    
02. คาใชจายในการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการชดใชคาเสียหายหรือ 
คาสินไหมทดแทน และเงินสงคืนกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
กอใหเกิดความเสียหายส าหรับผูประสบภัยจากรถ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก กรณีรถสวนกลาง 
รถประจ าต าแหนงและรถรับรองที่มิไดจัดใหมีประกัน 
ความเสียหายส าหรับผูประสบภัย 
- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง วาดวยการสงคืนเงินกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย กรณีรถของราชการกอใหเกิด 
ความเสียหาย พ.ศ.2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการใชและรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ที่มิไดจัดใหมี 
การประกันความเสียหายส าหรับผูประสบภัย  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1033  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554  
- เพ่ือจายเป็นคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดความเสียหายจากทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร หรือความเสียหายอันเกิดจากการ 
กระท าความผิดทางละเมิด หรือความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช  
สินไหมทดแทน กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระท าละเมิด 
ตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554  
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0804.4/ว 144  
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

    

03. โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทนต าแหนงที่วาง
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดและนายกองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปหรือมีการ 
ยุบสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด หรือมีการเลือกตั้งซอม 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาโฆษณา คาจัดท าปูาย 
ประชาสัมพันธ์ คาซื้อบัตรเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ์  
คาตอบแทน คาน้ ามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับงานเลือกตั้ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ   
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

    
04. คาใชจายในการด าเนินการสอบแขงขัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินการสอบแขงขัน  
คาวัสดุ อุปกรณ์ คาจัดเตรียมจัดหาสถานที่สอบแขงขัน  
สอบคัดเลือก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
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05. โครงการฝึกอบรมผูบริหารหรือสัมมนาผูบริหารขาราชการและ
ลูกจาง (ไมมีการศึกษาดูงาน) ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,800,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของนายก    
องค์การบริหารสวนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสวน    
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  
รองประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดขาราชการ
องค์การบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจ า  
พนักงานจางขององค์การบริหารสวนจังหวัด ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นหรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผูด าเนินการ 
หรือองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ด าเนินการเอง  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาท่ีพัก คาพาหนะ คาอาหาร  
คาลงทะเบียน คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร ตลอดจน 
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการฝึกอบรมหรือสัมมนา 
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ 
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

    

06. โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนครทั้งในและตางประเทศขององค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศของนายก    
องค์การบริหารสวนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารสวน 
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  
รองประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา 
องค์การบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจ า พนักงานจางขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาท่ีพัก  
คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  
เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศ และการศึกษาดูงาน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนา 436 ล าดับที่ 5 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมหรือบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด 
สกลนคร ที่ช ารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร โต฿ะ เกาอ้ี  
การซอมบ ารุงยานพาหนะ โดยการซอมปกติ  
และการซอมกลาง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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ค่าวัสดุ รวม 3,490,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 900,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก วัสดุคงทน เชน  
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ  
ปากกา กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุคงทน  
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู 
สายไมล์ ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต์  
เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ  
ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่อยูในการดูแลรักษาและใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของที่อยูในความรับผิดชอบ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่, หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 430,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ  
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 760,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก วัสดุคงทน  
คือ แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน  
อุปกรณ์ใชบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
หนวยงานกองการเจาหนาที่, หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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วัสดุอื่น จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตาง ๆ  
ส าหรับใชในการเตรียมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  
งานประเพณี งานรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  
ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดท าแทนเวที คาพระบรมสาทิสลักษณ์ คาธงชาติ  
คาวัสดุไฟฟูา หลอดไฟ สายไฟ หลอดไฟฟูาประดับ ฯลฯ  
เป็นตน เพ่ือประดับซุม อาคารสถานที่ราชการในเขต 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และตามเสนทาง 
รับเสด็จฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมงานรัฐพิธี  
งานประเพณี และการเตรียมการรับเสด็จฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย์ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาบริการไปรษณียภัณฑ์ตาง ๆ เชน  
คาไปรษณีย์ คาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากร  
คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ 
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นตน  
ในราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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งบลงทุน รวม 1,376,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,376,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
01. คาจัดซื้อโต฿ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก  จ านวน 1 ชุด จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
พรอมกระจก จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท   
ส าหรับใชปฏิบัติงานในหนวยงานกองการเจาหนาที่ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) โต฿ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก 
2) โครงสรางท าจากเหล็ก  
    ขนาด 122.9 x 66.6 x 75.0 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
3) ท าจากแผนเหล็กหนา 0.5 มิลลิเมตร 
4) หนาโต฿ะหนา 3 เซนติเมตร พรอมกระจก 
    ตัดตามขนาดของหนาโต฿ะ 
5) โต฿ะมีลิ้นชัก จ านวน 4 ลิ้นชัก สามารถเลื่อนเขา-ออกได 
และล็อคกุญแจ ไดทั้ง 4 ลิ้นชักพนสีเพ่ือปูองกันการเกิดสนิม 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

    
02. คาจัดซื้อเกาอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเกาอ้ีส านักงาน  
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
ส าหรับใชปฏิบัติงานในหนวยงานกองการเจาหนาที่ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เกาอ้ี ขนาด 60 x 65 x 91 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
2) ที่นั่งและพนักพิงบุดวยฟองน้ าขึ้นรูปหุมดวยหนัง 
3) ที่ทาวแขนท าดวยพลาสติกโพลิโพรลีน (Polypropylene) 
4) ขาเกาอ้ีชนิด 5 แฉกแกนเดียว ท าจากเหล็กชุปโครเมียม  
    ลูกลอท าจากพลาสติก Nylon ทนทาน 
5) มีแกนปรับระดับ สูง - ต่ า ได ดวยระบบ Hydraulic 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

    
03. คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 4 ตู จ านวน 27,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  
จ านวน 4 ตู ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท  
ใชส าหรับการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

    
04. คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู จ านวน 23,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  
จ านวน 4 ตู ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 23,600 บาท  
ใชส าหรับการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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05. คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 
พรอมชั้นเก็บเอกสารและอุปกรณ์ประกอบตู  จ านวน 1 หลัง 

จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน  
ระบบพวงมาลัยหมุนพรอมชั้นเก็บเอกสาร 
และอุปกรณ์ประกอบตู จ านวน 1 หลัง 
ใชส าหรับปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
มีขนาด กวาง x ยาว x สูง   
ไมนอยกวา 1,220 x 2,540 x 2,250 มิลลิเมตร   
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชเกณฑ์ราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/  ว 1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

      

    

06. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 BTU 
จ านวน 2 เครื่อง 

จ านวน 131,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 BTU  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 65,900 บาท เป็นเงิน 131,800 บาท  
ใชส าหรับปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่ ากวา  48,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
   ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบายความรอน 
   จากโรงงานเดียวกัน 
4) มีความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
5) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 
       ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร  
       สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
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ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง       

    
คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน  1 คัน จ านวน 854,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 2,400  ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ ากวา 110 กิโลวัตต์   
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 854,000 บาท 
ใชส าหรับการปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 2,400 ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ ากวา 110 กิโลวัตต์   
ขับเคลื่อน 2 ลอ  
2) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
3) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
5) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว       

    
คาจัดซื้อถังตมน้ าไฟฟูา ดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 9,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อถังตมน้ าไฟฟูา ดิจิตอล  
ขนาดความจุ 14 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท ส าหรับ
ใชปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานกองการเจาหนาที่ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ถังตมน้ าไฟฟูาระบบดิจิตอล 
2) ขนาดความจุ 14 ลิตร 
3) หนาจอ LED 
4) สามารถตั้งอุณหภูมิไดระหวาง 30 - 98 องศาเซลเซียส  
   และรักษาอุณหภูมิไดแมนย าที่ความผิดพลาด  
   (+/-) 1 องศาเซลเซียส 
5) ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัย  
   ระบบจะตัดไฟ เมื่อเวลา Heater รอนเกินอุณหภูมิปกติ 
6) ก าลังไฟ 3,000 วัตต์ 
7) แรงดันไฟฟูา 220 - 240 โวลต์ 
8) ความถี่กระแสไฟฟูา 50 เฮิร์ซ 
9) สีด า - เงินสแตนเลส 
10) ขนาดสินคา (เสนผานศูนย์กลาง x สูง) : 32 x 49  
เซนติเมตร/ถัง 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
01. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 6 เครื่อง 

จ านวน 102,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 102,000 บาท ใชส าหรับปฏิบัติงาน 
ส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
   4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
   พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ 
   Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
   มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด   
   ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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02. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 2 เครื่อง 

จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 
ใชส าหรับปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 
    4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
    พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ 
    Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
    มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด 
    ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)   
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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03. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ส าหรับ
ใชปฏิบัติงานในหนวยงานกองการเจาหนาที่ 
โดยมีคณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
    (2 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
    ไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได  
    ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  
    จ านวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ  
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
    ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
   ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB หรือ จ านวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา  
   1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
   หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา  1 ชอง 
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
   และ Bluetooth 
ต้ังจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองการเจาหนาที่ 

      

    
04. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา/นาที) 
จ านวน 6 เครื่อง 

จ านวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18 หนา/นาที) จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  
เป็นเงิน 15,600 บาท ใชส าหรับปฏิบัติงาน 
ส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  600 x 600 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 
   ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี(ppm) 
3) มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
4) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
   จ านวนไมนอยกวา  1 ชอง 
5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  150  แผน 
6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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05. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network   
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จ านวน 2 เครื่อง 

จ านวน 17,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า   
ชนิด Network แบบที ่1 ( 28 หนา/นาที)  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  
เป็นเงิน  17,800  บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  
   ไมนอยกวา 28 หนา ตอนาที (ppm) 
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4) มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  
   Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน 
8) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานหนวยตรวจสอบภายใน 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 18,631,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,042,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,042,900 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 6,253,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ต าแหนงตาง ๆ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอก 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน  
และเลื่อนระดับต าแหนงเงินพอกในการปรับอัตรา 
เงินเดือนใหม เป็นตน และเงินคาตอบแทนพิเศษของ 
ขาราชการผูไดรับเงินเดือนขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของ 
อันดับหรือต าแหนง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหาร  
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 133,200 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
อัตราเทากับอัตราเงินประจ าต าแหนงที่ไดรับ  
ใหกับขาราชการ ที่ไดรับเงินประจ าต าแหนง ตามกฎหมาย 
วาดวยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหนง และตามประกาศ 
คณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร ก าหนด และจายเป็นคาตอบแทน  
ส าหรับขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ที่ด ารงต าแหนงประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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เงินประจ าต าแหนง จ านวน 121,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ส าหรับต าแหนง 
ประเภทผูบริหารทองถิ่น ประเภทผูอ านวยการทองถิ่น 
ประเภทวิชาการ และต าแหนงอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
คณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 2,450,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 84,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง  
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  
และลูกจางประจ า ของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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งบด าเนินงาน รวม 6,806,970 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 202,520 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 202,520 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแก ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 5,641,451 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการที่เป็นกิจการ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เชน  
คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ จางเหมาถายเอกสาร  
ตลอดจนการจางเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจหนาที่ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    
02. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลขาว – ด า  
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 10,000 แผนตอเดือน  
    สวนเกินคาบริการแผนละ 0.32 บาท  
3) ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบ ารุงรักษา  
และคาใชจายอ่ืน ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    
03. คาใชจายในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธ์  
การโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
หรือกิจกรรมอ่ืน เชน คาสิ่งพิมพ์ตาง ๆ  
และคาใชจายในการจัดท าเอกสาร แผนปลิว วารสาร  
คาจางโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสื่อมวลชน  
สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
กับการประชาสัมพันธ์ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    
04. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 
หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน คาจางเหมา 
เก็บขอมูล คาจางเหมาถายเอกสาร เครื่องมือที่ใช 
ในการเก็บขอมูล และจัดท ารูปเลมรายงานผล  
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ 
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 434 - 435 ล าดับที่ 3  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    
05. โครงการจางเหมาบริการพนักงานชวยงานประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,290,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงาน 
ชวยงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร จ านวน 10 คน ดังนี้  
1) ชางภาพ จ านวน 1 คน ๆ ละ 11,500 บาท 
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท 
2) ชางศิลป จ านวน 1 คน ๆ ละ 11,500 บาท 
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท 
3) เจาหนาที่คอมพิวเตอร์  
   จ านวน 1 คน ๆ ละ  11,500 บาท 
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท 
4) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ์  
   จ านวน 4 คน ๆ ละ 11,500 บาท  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 552,000 บาท 
5) จางเหมาบริการทั่วไป  
   จ านวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563  
และประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร การประชุม 
ที่เก่ียวของกับภารกิจขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประชุม 
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบนโยบาย 
ในการท างานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตาง ๆ หรือซักซอม 
ความเขาใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ รับทราบ 
และรับฟังปัญหาอุปสรรค หรือพิจารณาหาขอยุติ  
ประสานงาน และแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน เชน  
การประชุมจัดท าขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การจัดท า 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประชุมชี้แจง 
สวนราชการภายในองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
และสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของกับการจัดท าแผน 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร การประชุม 
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นตน และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล 
ผานดาวเทียม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียว 
มื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นตน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก 
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอื่น ๆ 

      

    
01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาที่ 
ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  
คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จ าเป็นตองจายเนื่อง 
ในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    
02. โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เชน  
คาจัดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่นของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร คาใชจายในการ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จังหวัด
สกลนคร คาใชจายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคม
ทองถิ่น เพ่ือจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
หรือแกไขแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เชน การจัดเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมทองถิ่น  
เพ่ือระดมความคิด การประชุมแลกเปลี่ยนความรู  
ความคิดเห็นในการเสนอปัญหาและความตองการของ
ประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดท า 
แผนพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
รวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
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คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดสกลนคร และประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร และเพ่ือจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
และกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
ในเขตจังหวัดสกลนคร 
- โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเชาสถานที่ คาจัดสถานที่  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องดื่ม  
คาจัดท าเอกสาร คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร  
คาน้ ามันเชื้อเพลิง คาเดินทางไปราชการ คาเชาเครื่องเสียง  
คาวัสดุส านักงาน คาท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
คาจัดท าเลมแผนพัฒนา ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน 
ทีเ่กี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได             

      

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
และความมั่นคง หนาที่ 45 - 48 ล าดับที่ 2  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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03. โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เชน คาจัดประชุมพิจารณา
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร คาใชจายในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
 - โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง  
และเครื่องดื่ม และน้ าดื่ม คาเอกสาร คาพาหนะ  
คาวัสดุส านักงาน คาจัดท าเลมแผนการด าเนินงาน  
ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    
04. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 390,592 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร เชน คาจัดประชุมของคณะกรรมการ  
คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
คาใชจายในการด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะท างาน  
หรือคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ  
และคณะท างานติดตามและประเมินผล 
การใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานที่ขอรับเงิน  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
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- โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาเครื่องดื่ม คาเดินทางไปราชการ  
คาน้ ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการประชุม ฯ  
คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการด าเนินการออกติดตาม ฯ  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร การติดตามและประเมินผล 
โครงการที่องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนครอุดหนุน 
หนวยงานอื่น งานติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหาร
สวนจังหวัดสกลนครด าเนินการเอง และการรายงาน 
ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)  
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ 
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

      

  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
หนาที่ 434 - 435 ล าดับที่ 3  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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05. โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 206,567 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเชาสถานที่ คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์  
ที่ใชในการประชุมฯ คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการด าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงฯ คาจัดท าเอกสาร คาสมนาคุณ 
วิทยากร คาวัสดุส านักงาน คาจัดท าเลมฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ 
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  
หนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    

06. โครงการศูนย์เครือขายเพื่อแกไขปัญหา และสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 522,292 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการศูนย์เครือขาย 
เพ่ือแกไขปัญหา และสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการประชุมฯ  
คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการด าเนินโครงการฯ คาจัดท าเอกสาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุส านักงาน คาจัดท าเลมฯ  
คาเดินทางไปราชการ คาวัสดุคอมพิวเตอร์  
คาวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวของกับโครงการศูนย์เครือขายเพ่ือแกไขปัญหา  
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และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  
(Clinic Center) องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 43 - 44 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ช ารุดเสียหายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา  
เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต฿ะ เกาอ้ี  
การซอมบ ารุงยานพาหนะ โดยการซอมปกติ  
และการซอมกลาง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 962,999 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 297,279 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา  
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ วสัดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ  
และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกล าโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก  
สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น฿อตและสกรู   
สายไมล์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช ฯลฯ ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษา ซอมแซม 
ยานพาหนะขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่อยูในการดูแลรักษาใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ  
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง 
เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 435,720 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน คือ แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
เชน หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  
แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 2,781,830 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,781,830 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง       

    
โครงการจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จ านวน 1 คัน 

จ านวน 2,781,830 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 
ตามโครงการจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
พลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
โดยจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พรอมติดตั้งอุปกรณ์ 
และจอ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ  
2,781,830 บาท ประกอบดวย 
1. ตัวรถบรรทุกจ านวน 1 คัน เป็นเงิน 970,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ 
  1.1 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 2,700 ซีซี 
       หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ ากวา 75 กิโลวัตต์ 
  1.2 แบบ 4 ลอ 
  1.3 น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  
       ไมต่ ากวา 4,000 กิโลกรัม 
  1.4 พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ 
  1.5 ระบบพวงมาลัยขวา 
  1.6 ระบบไฟสัญญาณตาง ๆ ตามกรมการขนสงทางบกก าหนด 
2. จอประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOR DISPLAY  
OUTDOOR P3.9 ขนาดไมนอยกวา กวาง 2 x ยาว 3 เมตร พรอม
โครงเหล็กรองรับ จ านวน 1 ชดุ  
เป็นเงิน 1,300,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ 
  2.1 พ้ืนที่แสดงผล LED Full Color Display  
     มีขนาดสูงไมนอยกวา 2 เมตร ยาวไมนอยกวา 3 เมตร  
     โดยตองถูกออกแบบภายใตการออกแบบ Modular Design  
     จ านวน 1 ปูาย โดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 
     2.1.1 LED Module สวนยอยที่ประกอบรวมกันเป็น  
             Display Module 
     2.1.2 Cabinet Display สวนยอยที่ประกอบรวมกันเป็น 
             ปูาย LED Full Color Display 
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  2.2 คุณลักษณะของ LED Lamp มีรายละเอียดดังนี้ 
     2.2.1 LED Lamp จัดวางเรียงกันเป็นตาราง Matrix 

      

               โดย LED ที่ใชตองมาจากผูผลิตที่มีมาตรฐาน 
             การผลิตสูงและเชื่อถือไดเชน Cree, Nichia, 
             Epistar, Avago, Kinglight, Nationstar  
             หรือเทียบเทา โดยตองมีส าเนาเอกสารรับรอง  
             มาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015  
     2.2.2 LED Lamp ที่ใหแสงสีแดงตองผลิตจากสาร  
            Aluminum Indium Gallium Phosphide  
            (AlInGap) และ LED Lamp ที่ใหแสงสีเขียว 
            และสีน้ าเงินตองผลิตจากสาร  Indium  
            GalliumNitride (InGaN) หรือดีกวา 
     2.2.3 LED Lamp ตองผานการรับรองการบริหารจัดการ 
            สารอันตราย (Hazardous Substance)  
            ที่ใชในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน IEC/IECQ 
            โดยตองมีส าเนาเอกสารรับรองระบุชื่อโครงการ 
            ตามประกาศ 
     2.2.4 LED Lamp สามารถเปลงแสงออกไดทั้ง สีแดง(RED)  
           สีเขียว(GREEN) และสีน้ าเงิน (BLUE) ในตัวเดียวกัน 
           หรือชนิด SMD (Surface Mounted Device) 
     2.2.5 LED Lamp ตองถูกหอหุมดวยสาร Optical Grade  
           Epoxy ชนิดปูองกันแสง UV โดยสามารถใชงาน 
           กลางแจงในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงได 
     2.2.6 LED Lamp ตองสามารถท างานไดดีในชวง 
           อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถึง + 65 องศาเซลเซียส 
     2.2.7 อายุการใชงานของ LED Lamp (หลอดLED)  
           ไมต่ ากวา 100,000 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
           ตองมีเอกสารรับรองผลการทดสอบ 
  2.3 คุณลักษณะของ LED Module ประกอบดวย 
     2.3.1 LED Module ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะ 
            เป็นสี่เหลี่ยม ขนาดสูงไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร  
            กวางไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร 
    2.3.2 มีระยะหางระหวางจุดภาพ (Pixel)  
           ไมมากกวา 4 มิลลิเมตร 
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    2.3.3 LED Module ตองมีจุดภาพไมนอยกวา 64 x 64  
            จุดภาพตอ 1 LED Module 
    2.3.4 LED Module มีโครงสรางท าจากวัสดุ PC  
           พอลิคาร์บอเนตทนตอสภาพอุณหภูมิรอนสูงไดดี  
           มีเอกสารรับรองผลการทดสอบจากหนวยงานภาครัฐ  
           หรือสถาบันที่นาเชื่อถือ 
    2.3.5 LED Module ดานหนาเคลือบปูองกันน้ าและความชื้น 
           ดวย BlackSilicone (ซิลิโคนสีด า) มีความยืดหยุน  
           ทนตอสารเคมีและไมติดไฟ 
    2.3.6 LED Module ดานหลังเคลือบปูองกันความชื้น 
           เพ่ือลดการกัดกรอนลายทองแดงของวงจรไฟฟูา  
           (PCB Board) ดวย Silicone Conformal Coating  
    2.3.7 LED module ตองใชวัสดุในการบัดกรีแผง 
           อิเล็คทรอนิกส์ที่เป็น Pb Free ภายใตมาตรฐาน  
           RoHS มีเอกสารรับรอง Pb ที่ใชในการผลิต  
           ตองไมมีสวนผสมของตะก่ัว หรือ มีไดไมเกิน 
           0.1% ตามมาตรฐาน RoHS 
    2.3.8 วัสดุที่ใชในการบัดกรีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
           ตองมาจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
           ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  
           และรายงานผลการทดสอบความปลอดภัย 
           ของวัสดุที่ใชบัดกรี 
  2.4 คุณลักษณะของ Cabinet Display ประกอบดวย 
     2.4.1 Cabinet Display มีขนาดสวนแสดงผลสูง 
             ไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร  
             ยาวไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร ตอคาบิเนท 
     2.4.2 มีจ านวน LED Module ไมมากกวา 4 Modules 
            ตอคาบิเนท 
     2.4.3 วัสดุโครงสรางคาบิเนทที่ใชตองผลิตจาก 
            อลูมิเนียมไดแคส หรืออัดฉีดข้ึนรูป 
     2.4.4 LED Cabinet ไดรับการออกแบบใหมีระดับ 
            การปูองกันจากสภาพแวดลอม IP65  
            (มาตรฐานระดับการปูองกันน้ าและฝุุน) 
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     2.4.5 Cabinet Display สามารถแสดงผลความละเอียด  
           (Resolutions) ไมนอยกวา 128 x 128 จุดภาพ 
           ตอคาบิเนท 
     2.4.6 Cabinet Display สามารถแสดงผลความละเอียด 
           จ านวนจุดภาพ (Resolutions) ไมนอยกวา   
           65,536 จุดภาพ/ตารางเมตร (pixels/m2 ) 
     2.4.7 จ านวนสีสูงสุดส าหรับการแสดงผลของจอ LED  
           สามารถแสดงไดไมนอยกวา 281 ลานลานสี 
     2.4.8 มีระดับ Gray scale (ความลึกของระดับสีเทา)  
           ไมนอยกวา 65,536 ระดับ (16 บิต) 
     2.4.9 มีอัตราการรีเฟรชไมนอยกวา 3,840 Hz 
     2.4.10 ปูายถูกออกแบบใหมีระดับความสวางไมนอยกวา 
             5,000 แคนเดลลาตอตารางเมตร (cd/m2)  
             สามารถเห็นชัดเจนในเวลากลางวัน 
     2.4.11 มีระยะการมองเห็นชัดเจนสวยงามตั้งแตระยะ 
             การมองตั้งแต 3.9 เมตร ขึ้นไป 
     2.4.12 ตัวปูายสามารถใชงานไดดีในชวง 198-242 โวลท์ 
     2.4.13 มีระบบจายไฟแบบ Switching Power Supply  
             โดยตองไดรับมาตรฐาน CE และ UL และตองมา 
             จากผูผลิตรายใดรายหนึ่งดังนี้ Meanwell,  
             Delta, Fujitsu  
     2.4.14 อุณหภูมิปูายสามารถท างานไดดีอยูในชวง  
             0 องศาเซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส 
     2.4.15 Cabinet Display ตองไดรับการออกแบบ 
             และผลิตจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน  
             Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
             ในประเทศไทย 
3. LED VIDEO PROCESSOR ส าหรับรองรับการถายทอดสด  
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
  3.1 สามารถปรับสัญญาณภาพขาออก (Video Output)  
       ไดอยางนอย 1920x1200@60Hz 
  3.2 สามารถรองรับสัญญาณภาพขาเขา(Video Input)  
       ไดอยางนอย  2AV, 2VGA, 1DVI, 1HDMI, 1USB 
  3.3 รองรับการ์ดสงสัญญาณภาพไดไมนอยกวา 2 ชอง 
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  3.4 รองรับการใชงานในชวงแรงดันไฟฟูา  
       100 - 240 VAC , 50-60 Hz 
  3.5 มีปุุมควบคุมดวยลูกบิด (knob หรือ Rotary button) 
       พรอมปุุมส ารองอีก 2 ปุุมกรณีเกิดความเสียหาย 
       ไมสามารถใชงานได   
  3.6 มีปุุมเลือกชองสัญญาณขาเขาไดจากดานหนาอุปกรณ์ 
  3.7 มีฟังก์ชั่นเลือกการท างานของจอแสดงภาพได 
       ไมนอยกวา 4 แบบ 
  3.8 สามารถปรับคาความสวางของจอแสดงภาพ 
       LED full color display ได 
  3.9 สามารถทดสอบการแสดงสีหนาจอแสดงภาพ LED ได 
  3.10 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอตองอยูภายใตเครื่องหมายการคา 
       เดียวกับจอแสดงภาพ LED Display เพ่ือประสิทธิภาพ 
       การท างานสูงสุดโดยปรากฏชื่อบนผลิตภัณฑ์ 
       และบนหนาจอแสดงผล LCD อยางชัดเจน 
  3.11 มีคูมือการใชงานฉบับภาษาไทย  
4. ระบบโซลาร์เซลล์ พรอมอินเวอเตอร์ ขนาด 5,000 วัตต์  
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 95,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
  4.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งรวม 
       ไมนอยกวา 5,000 วัตต์ 1 ระบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    4.1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module)  
           เป็นชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline Silicon)  
           หรือชนิดผลึกสม Poly Crystalline Silicon)  
           มีพิกัดก าลังไฟฟูา output ไมนอยกวา 400 วัตต์ 
    4.1.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module)  
           ทุกชุดจะตองมีขนาดพิกัดผลิตไฟฟูาสูงสุดที่เหมือนกัน  
           มีเครื่องหมายการคาและรุนเดียวกันทุกแผง 
    4.1.3 ขั้วตอสายไฟแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Connector  
           Cable) ตองเป็นชนิด MC4 หรือ ดีกวา 
  4.2 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จ านวน  1  ชุด 
    4.2.1 สามารถปรับแรงดันไฟฟูาจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
            เป็นไฟฟูากระแสสลับหรือควบคุมพลังงานไฟฟูา 
            เพ่ือใชกับจอประชาสัมพันธ์  LED  FULL   
            COLOR  DISPLAY และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 



- 214 - 
 

    4.2.2 รองรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ฝั่งขาเขาได 
            ไมนอยกวา 5,000 วัตต์ 
    4.2.3 มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT ที่สามารถท างานได 
            เมื่อมีพลังแสงอาทิตย์ 
    4.2.4 มีหนาจอ LCD เพ่ือโชว์สถานการณ์ท างาน 
            และติดตามการผลิตพลังงานได 
  4.3 แบตเตอรี่ 
    4.3.1 เป็นแบตเตอรี่ชนิด Lithium หรือ Gel battery  
           ที่มีขนาดไมนอยกวา 48 โวลต ์ขนาดความจุ 
           กระแสร์ไมนอยกวา  280 แอมป 
5. เครื่องเสียงกลางแจง ขนาด 1,000 วัตต์ พรอมไมโครโฟน  
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
  5.1 มีก าลังขับไมนอยกวา 1,000 วัตต์ 
  5.2 มี ล าโพง  2  ชุด 
  5.3 มีเครื่องขยายเสียง 1 ชดุ 
  5.4 มีไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด ( ไมค์ลอย 2 ตัว) 
6. ไฟแอลอีดี FLOODLIGHT 150 วัตต์  
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 12,990 บาท  
เป็นเงิน 25,980 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ไฟแอลอีดีฟลัดไลท์  ขนาด  150 วัตต์ จ านวน 2 ชุด 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ค จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 27,850 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ 
  7.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
       ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย  
       โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
     7.1.1 ในกรณีที่มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory  
            รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
            ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ  
            นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 4.2 GHz  
            และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟิค  
            (Graphics Processing Unit)  
            ไมนอยกวา 10 แกน   
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  7.2 มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
       หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
  7.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
       ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ  
       ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
       ไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 หนวย 
  7.4 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา  
       1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
  7.5 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
       หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
  7.6 มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  
       จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  7.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
       แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
       จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  7.8 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  
       (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
8. ติดตั้งตูทึบ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 273,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ 
  8.1 ติดตั้งและเชื่อมตอ สายไฟฟูา สายสัญญาณตาง ๆ 
       ใหเรียบรอย สวยงาม 
  8.2 จัดเตรียมสายสัญญาณ ทุกประเภทที่เก่ียวของกับ 
       ระบบจอประชาสัมพันธ์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
       พรอมติดตั้งใหครบถวนจนสามารถท าใหระบบท างาน 
       ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 127 - 128 ล าดับที่ 39 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 39,640,209 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 21,550,629 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 21,550,629 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 16,796,274 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ต าแหนงตาง ๆ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน  
เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกในการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตรา 
เงินเดือน และเลื่อนระดับต าแหนง เงินพอกในการปรับ 
อัตราเงินเดือนใหม เป็นตน และเงนิคาตอบแทนพิเศษ 
ของขาราชการผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกลถึงข้ันสูง 
ของอันดับหรือต าแหนง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 310,560 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 
ของขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ.2548  
และแกไขเพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
อัตราเทากับอัตราเงินประจ าต าแหนงที่ไดรับ  
ใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจ าต าแหนง  
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง  
และตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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เงินประจ าต าแหนง จ านวน 224,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ส าหรับต าแหนง 
ประเภทผูบริหารทองถิ่น ประเภทผูอ านวยการทองถิ่น  
ประเภทวิชาการ และต าแหนงอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
คณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 4,054,515 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เงินปรับปรุง 
คาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง 
ตามประกาศ คณะกรรมการขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 164,880 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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งบด าเนินงาน รวม 17,977,880 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 6,066,280 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 356,280 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจ า  
หรือลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
คาเชาบาน จ านวน 3,010,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาเชาบานของขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และลูกจางในสังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร ทุกสวนที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน  
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองคลัง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจ า จ านวน 629,150 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจ า  
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนครทุกสวน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
ตั้งไว 629,150 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองคลัง 

      

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบ านาญ จ านวน 61,250 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
ของบุตรผูไดรับบ านาญ สังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนครทุกสวน เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2563  
ตั้งไว 61,250 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 

      

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
ของผูบริหารทองถิ่น สังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนครทุกสวน เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2563  
ตั้งไว 9,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,091,600 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการที่เป็นกิจการ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เชน  
คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ จางเหมาถายเอกสาร  
ตลอดจนการจางเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจหนาที่ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

    
02. คารังวัดที่ดิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคารังวัดที่ดินขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และท่ีดินองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนครขอใชประโยชน์ เชน  
คาธรรมเนียมรังวัด คาหลักเขตที่ดิน คาปุวยการเจาพนักงาน 
ผูปกครองที่ดิน คาพาหนะ คาจางคนงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

    
03. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 36,000 บาท ส าหรับใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ปริมาณการถายเอกสารขั้นต่ าไมเกิน 9,000 แผนตอเดือน  
    สวนที่เกินคาบริการแผนละ 0.25 บาท 
2) ราคารวมคาอะไหล คาหมึก คาบ ารุงรักษา  
    แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานกองคลัง  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 605,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น 
ที่จ าเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  
และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร ที่ช ารุดเสียหายใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด  
เครือ่งอัดส าเนา เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์   
โต฿ะ เกาอ้ี การซอมบ ารุงยานพาหนะ 
โดยการซอมปกติ และการซอมกลาง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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ค่าวัสดุ รวม 2,070,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข  
สิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก  
สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู  
สายไมล์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช ฯลฯ ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาซอมแซม 
ยานพาหนะขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ที่อยูในการดูแลรักษา ใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 390,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ  
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร หรือใชในราชการ 
ที่อยูในความรับผิดชอบ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 750,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน  
อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล  
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape ,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 
เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
และอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
หนวยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,750,000 บาท 

   
คาไฟฟูา จ านวน 7,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูา คาบริการ คา FT  
และคาภาษีมูลคาเพ่ิม ของส านักงานองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ศาลาประชาคม  
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ และอาคาร หรือโรงเรือนอ่ืน ๆ  
ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 
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คาน้ าประปา คาน้ าบาดาล จ านวน 750,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาน้ าประปา คาน้ าบาดาล  
ส าหรับใชในส านักงานองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ศาลาประชาคม ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
และอาคาร หรือโรงเรือนอ่ืน ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตลอดจนคาน้ าประปาและคาธรรมเนียมรักษามิเตอร์  
ที่ใชประจ าในทรัพย์สินขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 

      

   
คาบริการโทรศัพท์ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาโทรศัพท์พ้ืนฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ  
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์  
คาบ ารุงรักษาสาย เป็นตน  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองคลัง 

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ์  
คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต  
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และคาสื่อสารอ่ืน ๆ  
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาดาวเทียม เป็นตน  
และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานกองคลัง 
 
 
 

      



- 225 - 
 

  
งบลงทุน รวม 111,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 111,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
01. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 5 
เครื่อง 

จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาด 
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 85,000 บาท ใชส าหรับปฏิบัติงานกองคลัง 
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
    ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว 
    สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz  
    หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ า 
    แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
    เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
    หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  
    หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
    หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
    ไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
   หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

      

        (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)       
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-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
หนวยงานกองคลัง 

    
02. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จ านวน 3 เครื่อง 

จ านวน 26,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  
(28 หนา/นาที) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  
เป็นเงิน 26,700 บาท ใชส าหรับปฏิบัติงานกองคลัง 
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ 
   ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  
   ไมนอยกวา 28 หนา ตอนาที (ppm)  
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4) มีหนวยความจ า (Memory)  
   ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
   หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงาน 
    ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n) ได 
7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
8) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
หนวยงานกองคลัง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 33,400,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 31,564,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 31,564,440 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 11,536,670 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนครต าแหนงตาง ๆ เงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอกในการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน  
และเลื่อนระดับต าแหนงเงินพอกในการปรับ 
อัตราเงินเดือนใหม เป็นตน และเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ของขาราชการผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกลถึงข้ันสูง 
ของอันดับหรือต าแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 417,600 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
อัตราเทากับอัตราเงินประจ าต าแหนงที่ไดรับ  
ใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจ าต าแหนง  
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง  
และตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
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- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนส าหรับศึกษานิเทศก์ 
ซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหนงไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือน ในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ไดรับเวนแต 
ขาราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับ 
เงินวิทยฐานะช านาญการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 288,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ส าหรับต าแหนงประเภท 
ผูบริหารทองถิ่น ประเภทผูอ านวยการทองถิ่น ประเภทวิชาการ  
และต าแหนงอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ  
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 237,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนงขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 18,131,890 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เงินปรับปรุง 
คาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง  
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 952,680 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการ  
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,745,920 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 206,920 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 206,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแก ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
ตามท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

      

   
ค่าใช้สอย รวม 734,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการที่เป็นกิจการขององค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร เชน คาเย็บหนังสือคาเขาปกหนังสือ  
จางเหมาถายเอกสาร ตลอดจนการจางเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจ 
ในอ านาจหนาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
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02. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง  
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 84,000 บาท  
ส าหรับใชในการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลขาว – ด า สามารถยอ - ขยาย  
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 10,000 แผนตอเดือน  
    สวนเกินคาบริการแผนละ 0.32 บาท  
3) ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบ ารุงรักษา  
    และคาใชจายอื่น ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา  
และงานประเพณีท่ีทางจังหวัดหรือหนวยงานราชการอ่ืน 
ขอรับการสนับสนุนอยางเรงดวน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาที่ 
ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ  
และคาใชจายอ่ืนที่จ าเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
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คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ช ารุดเสียหายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา  
เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต฿ะ เกาอ้ี  
การซอมบ ารุงยานพาหนะ โดยการซอมปกติ  
และการซอมกลาง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได                    
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา  
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ วสัดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ  
และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกล าโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุคงทน  
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น฿อตและสกรู   
สายไมล์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช ฯลฯ ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษา             
ซอมแซมยานพาหนะขององค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร ที่อยูในการดูแลรักษาใชประโยชน์  
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ  
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร           
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน คือ แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบลงทุน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 90,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
01. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 4 เครื่อง 

จ านวน 68,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน 
ส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท  
ใชส าหรับปฏิบัติงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา               
   4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา    
   พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ 
   Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
    มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด   
   ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive     
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)   
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย  
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
02. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
   (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ 
   อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      (1) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory  
          รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
          ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว 
          สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz  
          และมีหนวยประมวลผลดานกราฟิก  
          (Graphics Processing Unit)  
          ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
 (2) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory  
           รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
           ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
           ไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม 
           สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถ 
           ในการประมวลผลสงู 
2) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
    มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ  
    ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
     ไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
4) มีจอภาพรองรับความละเอียด 
    ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel  
    และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
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5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  
    หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

      

  6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface)                  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  
    (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 900,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

อุดหนุนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23  
ตามโครงการจางครูผูดูแลเด็กและครูสาระวิชา  
(คาจางเจาพนักงานจางและพนักงานจางทั่วไป)  
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 

จ านวน 900,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินการตามโครงการจางครูผูดูแลเด็ก 
และครูสาระวิชา (คาจางเจาพนักงานจางและพนักงานจางทั่วไป)  
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 35 – 37 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 147,795,942 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 88,219,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 88,219,500 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 68,709,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ของขาราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 6,817,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ไดแก เงินที่ขาราชการครู/พนักงานครูไดรับในอัตราเทากับ 
เงินวิทยฐานะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 8,959,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คาจางลูกจางประจ า จ านวน 1,567,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจาง และเงินปรับปรุงคาจางประจ า 
ของลูกจางประจ าต าแหนงตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษ 
ลูกจางประจ า (กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน) ที่ปฏิบัติหนาที่ 
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 2,110,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง 
คาตอบแทนส าหรับพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.8/ว 4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 55,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับ 
พนักงานจางต าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบด าเนินงาน รวม 53,458,742 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,100 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จ านวน 100,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน 
ผลงานขาราชการครู คนละ 100 บาท และคาตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือ 
ใหมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  
ใหไดรับคาตอบแทนของผูขอรับการประเมิน 1 ราย ดังนี้ 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 6850  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 51,659,130 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนรมไทรวิทยา จ านวน 516,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ  
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนรมไทรวิทยา 
จ านวน 2 คน ไดแก 
(1) จางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ)  
    จ านวน 1 คน อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท 
(2) จางครูสอนภาษาเวียดนาม (ชาวตางชาติ)  
    จ านวน 1 คน อัตราคาจาง เดือนละ 18,000 บาท  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 516,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที ่กค 0428/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 71 - 72 ล าดับที่ 26 

        หนวยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

    
02. โครงการจางเหมาแมบานประจ าหอพักนักกีฬา  
โรงเรียนรมไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการ ตามโครงการจางเหมาแมบาน 
ประจ าหอพักนักกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร  จ านวน 2 คน อัตราคาจาง  
เดือนละ 9,000 บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท/คน/ปี   
รวมเป็นเงิน 216,000 บาท  
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ระดับการศึกษา มีคุณวุฒิไมต่ ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  
     หรือเทียบเทา 
(2) เป็นผูที่มีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
(3) เป็นผูที่มีประสบการณ์ทางดานงานดูแลหอพัก  
     (มีประวัติแนบมาดวย) 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง  
อัตราคาจางขั้นต่ า (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอ 5 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 34 ล าดับที ่6 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
03. คาจางเหมาบริการ ตามโครงการระบบดูแลนักเรียน 
โรงเรียนตนแบบ 

จ านวน 6,210,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาท าอาหาร  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา  
จ านวน 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (90 บาท/คน)  
ส าหรับนักเรียน 230 คน จ านวน 300 วัน  
เป็นเงิน 6,210,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสราง 
ศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 331 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
04. คาจางเหมาบริการ ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 6,211,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาท าอาหาร ตามโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา 
จ านวน 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (90 บาท/คน/วัน)  
ส าหรับนักเรียน 213 คน  จ านวน 324 วัน  
เป็นเงิน 6,211,080 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสราง 
ศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 340 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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05. โครงการจางเหมาผูฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เนนดานกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,060,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาผูฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการ 
จางเหมาผูฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เนนดานกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร จ านวน 17 คน ไดแก 
1) ผูฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จ านวน 4 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/คน/ปี 
รวมเป็นเงิน 720,000 บาท  
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
2) ผูฝึกสอนกีฬาฟุตซอล จ านวน  2  คน  
อัตราคาจาง เดือนละ  15,000 บาท/คน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/คน/ปี 
รวมเป็นเงิน 360,000  บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 
3) ผูฝึกสอนกีฬามวยไทย จ านวน  3  คน  
อัตราคาจาง เดือนละ  15,000 บาท/คน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/คน/ปี 
รวมเป็นเงิน 540,000  บาท 

      

      
  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ระดับการศึกษา มีคุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี 
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  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  หรือพลศึกษา หรือปริญญาตรีทางดานศิลปศาสตรบัณฑิต 
- เป็นผูที่มีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ หรือมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬามวยไทย และตองเป็นผูที่ไดจดทะเบียน 
  ตอนายทะเบียนและมีบัตรประจ าตัวนักมวย 
  หรือผูฝึกสอนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
4) ผูฝึกสอนกรีฑา จ านวน 2 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ  15,000 บาท/คน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/คน/ปี 
รวมเป็นเงิน 360,000  บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี 
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกรีฑา 
5) ผูฝึกสอนกีฬายกน้ าหนัก จ านวน  1  คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี  
รวมเป็นเงิน 180,000  บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี 
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬายกน้ าหนัก 
6) ผูฝึกสอนกีฬาเซปัคตะกรอ จ านวน 1 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 180,000  บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาเซปัคตะกรอ 
7) ผูฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ านวน 1 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
8) ผูฝึกสอนกีฬาเปตอง จ านวน 1 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 
โดยมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาเปตอง 
9) ผูฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 1 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี  
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
10) ผูฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในรม จ านวน 1 คน  
อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ระดับการศึกษา คุณวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา 
- เป็นผูมีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
- เป็นผูเชี่ยวชาญ มีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
  ในการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในรม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสราง 
ศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 32 – 33 ล าดับที่  5  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
06. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  โรงเรียนค ายางพิทยาคม จ านวน 1,440,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ  
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนค ายางพิทยาคม ไดแก  
1) จางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ)  
จ านวน 3 คน อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 900,000 บาท  
2) จางครูสอนภาษาตางประเทศ (คนไทยที่จบการศึกษา 
ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาตางประเทศ)  
จ านวน 3 คน อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท/คน 
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จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 540,000 บาท ประกอบดวย 
(1) ครูสอนภาษาเวียดนาม (คนไทยที่จบการศึกษา 
    ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาเวียดนาม)  
    จ านวน 1 คน 
(2) ครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบการศึกษาไมต่ ากวา 
    ระดับปริญญาตรีดานภาษาจีน) จ านวน 1 คน 
(3) ครูสอนภาษาฝรั่งเศส (คนไทยที่จบการศึกษา 
    ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาฝรั่งเศส)  
    จ านวน 1 คนรวม 
รวมเป็นเงิน 1,440,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 

      

  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 70 – 71 ล าดับที่ 24 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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07. โครงการจางเหมาครูผูสอนที่มีความรู ความสามารถ ตรงตามสาขา
วิชาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ/ขาดแคลน 

จ านวน 2,160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูผูสอน ที่มีความรู ความสามารถ  
ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ/ขาดแคลน 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
จ านวน 12 คน ไดแกสาขาวิชาที่ตองการ ดังนี้  
1) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  จ านวน  2  คน 
2) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จ านวน  2 คน 
3) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  จ านวน  2  คน 
4) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  2 คน 
5) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
   จ านวน 2  คน 
6) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
   จ านวน  2  คน อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท/คน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,160,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหง พระราชบัญญัติ 
   ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผูด ารงต าแหนง 
   (1) มีคุณวุฒิที่ไมต่ ากวาปริญญาตรีในสาขาวิชา 
        หรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืน 
        ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติ 
        เฉพาะส าหรับต าแหนงนี้  
   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน 
       ที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู  
        ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาที่สอน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

      

      

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 30 – 32 ล าดับที่ 4       
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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08. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จ านวน 1,680,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ  
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ไดแก  
1) จางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ) จ านวน 5 คน  
    อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท/คน  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
2) จางครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบการศึกษาไมต่ ากวา 
    ระดับปริญญาตรีดานภาษาจีน) จ านวน 1 คน  
    อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน 1,680,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที ่กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 

      

      

  ในการแขงขัน หนาที่ 74 ล าดับที ่31 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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09. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ านวน 1,620,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ  
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ไดแก 
1) จางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ) จ านวน 3 คน 
    อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท/คน  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 900,000 บาท   
2) จางครูสอนภาษาตางประเทศ (คนไทยที่จบการศึกษา 
    ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาตางประเทศ) 
    จ านวน 4 คน อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท/คน  
    จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 720,000 บาท ประกอบดวย 
    (1) ครูสอนภาษาเวียดนาม (คนไทยที่จบการศึกษา 
        ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาเวียดนาม)  
        จ านวน 2 คน 
    (2) ครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบการศึกษา 
        ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาจีน) จ านวน 2 คน 
รวมเป็นเงิน 1,620,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41, 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

      

      

  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 73 ล าดับที ่29 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
10. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 1,956,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ 
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 8 คน ประกอบดวย 
1) จางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ) จ านวน 4 คน 
   อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท/คน  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
2) จางครูสอนภาษาเวียดนาม (ชาวตางชาติ) จ านวน 1 คน 
   อัตราคาจาง เดอืนละ 18,000 บาท  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท 
3) จางครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบการศึกษาไมต่ ากวา 
   ระดับปริญญาตรีดานภาษาจีน) จ านวน 1 คน  
   อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
   จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 180,000 บาท 
4) คาจางครูสอนภาษาเกาหลี (คนไทยที่จบการศึกษา 
   ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาเกาหลี)  
   จ านวน 1 คน อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 
5) จางครูสอนภาษาญี่ปุุน (คนไทยที่จบการศึกษา 
   ไมต่ ากวาระดับปริญญาตรีดานภาษาญี่ปุุน)  
   จ านวน 1 คน อัตราคาจาง เดือนละ 15,000 บาท  
   จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,956,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
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พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ประกาศคณะกรรมการ การกระจายอ านาจใหแก 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ  
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

      

  ขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 68 – 69 ล าดับที่ 21 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
11. โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาครูสอนภาษาตางประเทศ  
ตามโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ  
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 
โดยจางครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ) จ านวน 2 คน 
อัตราคาจาง เดือนละ 25,000 บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
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เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0803.3/ว 82 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 72 - 73 ล าดับที่ 28 
หนวยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
12.  โครงการเชาเครื่องถายเอกสารส าหรับโรงเรียนในสังกัด  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 504,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารส าหรับใช 
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 504,000 บาท 
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลขาว – ด า  
    สามารถยอ – ขยาย  
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 10,000 แผนตอเครื่องตอเดือน  
    สวนเกินคาบริการแผนละ 0.32 บาท 
3) เป็นราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 
4) เป็นราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการ บ ารุงรักษา  
และคาใชจายอ่ืนๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอื่น ๆ 

      

    
01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  
คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จ าเป็นตองจายเนื่อง 
ในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

      

    
02. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 18,857,900 บาท 

      

  2.1 เงินอุดหนุนส าหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
ของทองถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)   
เพ่ือจายเป็นคาปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ทั้ง 6 โรงเรียน โดยจัดสรรส าหรับนักเรียนยากจน  
(นักเรียนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 
ไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)  
จ านวน 1,476 คน รอยละ 30  
เป็นจ านวน 377 คน ๆ ละ 3,000 บาท  
(จ านวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษา 
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563)  
ตั้งไว 1,131,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดการรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ขอ 4)  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 304 ล าดับที่ 8  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
2.2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน : (จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
ตามแบบรายงานระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น LEC)  
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 

      

  จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จ านวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 
(1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 - คารายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500 บาท/ปี)  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน (3,800 บาท/ปี)  
 - รายหัวสวนเพิ่ม (Top up) ส าหรับนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน  
(1,000 บาท/ปี)   
ตั้งไว 10,263,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดการรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
(ขอ 5.1) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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(2) คาหนังสือเรียน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 877 บาท/ปี 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี 
ตั้งไว 2,709,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
(ขอ 5.2) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
(3) คาอุปกรณ์การเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
  คนละ 210 บาท/ภาคเรียน (420 บาท/ปี) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  คนละ 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี) 
ตั้งไว 1,138,100 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
(ขอ 5.3) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 450 บาท/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี 
ตั้งไว 1,245,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ขอ 5.4) และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที ่มท 0810.8/ว 4002  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน  
(880 บาท/ปี) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน 
 (950 บาท/ปี)  
ตั้งไว 2,369,800 บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ขอ 5.5) และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที ่มท 0810.8/ว 4002  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
รวมตั้งไวทั้งสิ้น 17,726,900 บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร 
จากส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 304 ล าดับที่ 9  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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03. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

จ านวน 519,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 6 โรงเรียน เพ่ือเขารับ 
การฝึกอบรมตามระบบพัฒนาวิชาชีพครู ตามเงื่อนไข 
ของคุรุสภา รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นจัดขึ้น โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาลงทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของในการฝึกอบรม 
ส าหรับครู จ านวน 173 คน ๆ ละ 3,000 บาท  
เป็นเงิน 519,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ 
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 303 ล าดับที่ 7  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
04. โครงการเจาบานนอยรักสกลนคร โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการ 
เจาบานนอยรักสกลนคร โรงเรียนสกลทวาปี  
จัดการฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือเป็นวิทยากรบรรยาย 
ใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร  
จ านวน 2 วัน และน านักเรียนเขารับการฝึกเป็น 
เจาบานนอย ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร  
จ านวน 48 วัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในการฝึกอบรม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ 
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 69 – 70 ล าดับที่ 23 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
05. โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาดานการคนหาตนเองและเลือก
อาชีพของนักเรียนโรงเรียนค ายางพิทยาคม 

จ านวน 166,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมส าหรับ 
นักเรียนโรงเรียนค ายางพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 และ 4 จ านวน 160 คน เพ่ือพัฒนา 
ดานการคนหาตนเองและเลือกอาชีพ  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  
และคาวัสดุตามโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวของกับการฝึกอบรม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ 
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 71 ล าดับที ่25 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
06. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและประกวดโรงเรียนสงเสริม  
การอานดีเดน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 104,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
และประกวดโรงเรียนสงเสริมการอานดีเดนโรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาเงินรางวัล คาโลรางวัล  
คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสาร และคูมือการด าเนินงาน 
และการประเมิน คาตอบแทนกรรมการ คาน้ ามันเชื้อเพลิง  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย 
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 308 ล าดับที่ 15  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
07. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายการจัดงานทางวิชาการ  
และประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ 
ส าหรับครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และบุคลากรส านักการศึกษา 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
คาบ ารุงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาเครื่องเสียง  
คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
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การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย 
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 310 ล าดับที่ 18  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
08. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน 337,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเขารวมแขงขันงานมหกรรม 
การจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส าหรับผูบริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง  
คาท่ีพัก คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 309 - 310 ล าดับที่ 17  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
09. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเขารวมแขงขันงานมหกรรม 
การจัดการศึกษาทองถิ่น ส าหรับผูบริหารสถานศึกษา 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 
และพนักงานจางที่เก่ียวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาจางเหมารถ คาวัสดุอุปกรณ์  
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย 
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 310 - 311 ล าดับที่ 19  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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10. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการนิเทศ ติดตามและประกวด  
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริฯ  
ส าหรับผูบริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานจาง 
ที่เก่ียวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์  
คาตอบแทนกรรมการประเมินโครงการและคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแก 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนาที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวน 
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ 
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 321 - 322 ล าดับที่ 32  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

      



- 263 - 
 

    
11. โครงการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา  
โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 104,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช 
เจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับแตงตั้งใหเป็นเจาหนาที่ 
ในการควบคุมหรือผูฝึกสอนหรือเจาหนาที่อ่ืนที่จ าเป็น  
เพ่ือเป็นผูควบคุมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ตามรายการ ดังนี้ 
1) การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติระดับ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 คน (800/คน/วัน)  
   จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท 
2) การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย 
   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 คน  
   (800/คน/วัน) จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท 
3) การแขงขันกีฬาฟุตบอลไพรม์ มินิสเตอร์ คัพ  
   จังหวัดสกลนคร จ านวน 5 คน (800/คน/วัน)  
   จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 40,000 บาท 
4) การแขงขันกีฬามหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร  
   จ านวน 5 คน (800/คน/วัน) จ านวน 10 วัน  
   เป็นเงิน 40,000 บาท  
5) การแขงขันรายการยกน้ าหนักชิงแชมป 
   แหงประเทศไทย EGAT จ านวน 1 คน (800/คน/วัน)  
   จ านวน 5 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท 
6) การแขงขันกีฬาเปตองชิงแชมปแหงประเทศไทย  
   จ านวน 1 คน (800/คน/วัน) จ านวน 5 วัน  
   เป็นเงิน 4,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 

      

      

  ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
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ขององค์การบริหารสวนจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 340 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
12. โครงการ Mini English Program (MEP) โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จ านวน 277,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการซึ่งประกอบไปดวย 
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ จ านวน 3 วันตอภาคเรียน  
   โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร น้ าดื่ม อาหารวาง  
   ในการอบรม นักเรียน และครู (จัดกิจกรรมภาคเรียนละ  
   3 วัน จ านวน 2 ภาคเรียน) คาจางเหมาท าปูายโครงการ  
   และคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช 
   ในการจัดคายกิจกรรม  
2) กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ์สื่อสารภาษาอังกฤษ  
   โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเชาเหมารถ คาเบี้ยเลี้ยง 
   ในการรวมกิจกรรมของนักเรียน คาท่ีพักส าหรับนักเรียนและครู  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแก 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนาที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
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และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 346 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
13. โครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาส 

จ านวน 3,999,450 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายส าหรับทุนการศึกษา ไดแก  
คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา คาบ ารุง คาหนวยกิต  
และคาใชจายอ่ืน ที่จ าเป็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส  
ตองเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกวามัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเทา (ซึ่งรัฐจัดให โดยไมเก็บคาใชจาย)  
แตตองไมสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
ตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา  
และผูดอยโอกาส 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1365 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  
และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 

      



- 266 - 
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แกไข ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 5 - 6 ล าดับที่ 1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,699,512 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 36,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตามโครงการ 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศ 
ทางดานภาษา ส าหรับโรงเรียนสกลทวาปี  
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 30 รายการ 
เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว  
กระดาษโฟโต กระดาษการ์ดหอมพิมพ์ลาย  
กระดาษโปสเตอร์สีสะทอนแสง เป็นตน   
ตั้งไว 36,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 69 ล าดับที ่22  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 169,150 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการสงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรมทองถิ่น โรงเรียนสกลทวาปี 
ประกอบไปดวย 
1) ขาตั้งไมโครโฟน จ านวน 9 ตัว ๆ ละ 750 บาท  
เป็นเงิน 6,750 บาท 
มีคุณลักษณะ คือ 
- ขาตั้งเป็นฐานชนิด 3 ขา ท าดวยเหล็ก  
  มียางหุมที่ขาตั้งทั้ง 3 ขา กันรอยขีดกับพ้ืน 
 

      



- 267 - 
 

- ขาไมค์บูมตั้งพ้ืนยาว สามารถปรับระดับความสูง - ต่ าได 
  และมีแขนปรับระยะใกล - ไกล 
2) คอไมโครโฟน จ านวน 8 อัน ๆ ละ 95 บาท  
เป็นเงิน 760 บาท มีคุณลักษณะ คือ 
- คอไมโครโฟนผลิตจากพลาสติกอยางดี 
- สามารถสวมใชกับไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟนได 
3) สายไมโครโฟน จ านวน 1 มวน ๆ ละ 2,490 บาท 
มีคุณลักษณะ คือ 
- สายสัญญาณเสียงส าหรับไมโครโฟน 
- ขนาด 6 มิลลิเมตร 
- ความยาว 100 เมตร 
4) หัวแจ฿ค XLR จ านวน 10 อัน ๆ ละ 120 บาท  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
มีคุณลักษณะ คือ 
- หัวแจ฿คตอสัญญาณเสียงไมโครโฟน แบบ XLR 
ตั้งไว 11,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

      

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 38 ล าดับที ่3 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
02. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนส าหรับ 
หองปฏิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
จ านวน 6 รายการ ดังนี้  
1) ชุดสาธิตทฤษฎีจลน์ของแก฿ส  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,200 บาท  
   เป็นเงิน 12,000 บาท 
2) แอมมิเตอร์ จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 600 บาท  
   เป็นเงิน 6,000 บาท 
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3) ชุดทดลองกฎของโอห์ม  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,300 บาท  
   เป็นเงิน 13,000 บาท 
4) เครื่องจายแรงดันไฟฟูาแบบปรับคาได  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท  
   เป็นเงิน 40,000 บาท 
5) ชุดวงจรไฟฟูากระแสสลับ RLC  
   แบบอนุกรมและขนาน  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท  
   เป็นเงิน 40,000 บาท 
6) โวลต์มิเตอร์ จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 600 บาท  
   เป็นเงิน 6,000 บาท 
ตั้งไว 117,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 47 - 49 ล าดับที่ 9 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
03. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  
ส าหรับโรงเรียนรมไทรวิทยา  
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1) ไมโครโฟนรองเพลงพรอมสาย  
   จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
2) ไมโครโฟนกลองชุด 7 ชิ้น พรอมสาย  
   จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท  
ตั้งไว 14,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 345 ล าดับที่ 10 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
04. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลางและเครื่องเสียง 
โรงเรียนรมไทรวิทยา จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
1) ไมโครโฟนรองเพลง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท  
   เป็นเงิน 5,600 บาท 
2) ไมโครโฟนรับเสียงเครื่องดนตรี  
   จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 4,900 บาท  
   เป็นเงิน 14,700 บาท 
3) ขาตั้งไมโครโฟน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 750 บาท  
   เป็นเงิน 3,750 บาท 
4) ปลั๊กไฟ 4 ชอง ยาว 30 เมตร ขนาด 2 x 1.5 SQ.MM.  
   จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท 
5) ปลั๊กไฟ 4 ชอง ยาว 5 เมตร ขนาด 2 x 0.5 SQ.MM.  
   จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
ตั้งไว 26,950 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 344 ล าดับที่ 9 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 750,500 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  
ตามโครงการจัดซื้อที่นอนส าหรับนักเรียนประจ าหอพักนักกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา จ านวน 140 หลัง ๆ ละ 2,000 บาท  
เป็นเงิน 280,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต หนา 6 นิ้ว PE + เนื้อ หุม PVC 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 55 - 56 ล าดับที่ 13 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
02. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
ตามโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนตนแบบ  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ไดแก 
1) น้ ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดสุขภัณฑ์  
    ตลอดปีการศึกษา จ านวน 230 คน ๆ ละ 200 บาท  
    เป็นเงิน 46,000 บาท 
2) ชุดเครื่องนอน จ านวน 90 ชุด ๆ ละ  1,750 บาท  
   เป็นเงิน 157,500 บาท ประกอบดวย 
   - ผาปูที่นอน 3.5 ฟุต ขนาด 1.05 x 2 เมตร  
     จ านวน 90 ผืน ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 40,500 บาท 
   - ผาหม ขนาด 1.5 x 2 เมตร  
     จ านวน 90 ผืน ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท 
   - หมอน ขนาด 18 x 29 นิ้ว และปลอกหมอน  
     ขนาด 20 x 29.5 นิ้ว  
     จ านวน 90 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
3) ถังน้ าทรงกลม ขนาด 26 แกลลอน  
    จ านวน 20 ใบ ๆ ละ 475 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท 
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  4) คาจัดซื้อที่นอน จ านวน 40 หลัง ๆ ละ 2,500 บาท  
   เป็นเงิน 100,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ 
   - ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต x ยาว 6 ฟุต หนา 6 นิ้ว 
   - แผนที่นอนผลิตจาก PE หนา 4 นิ้ว   
     บุดวยฟองน้ า หนา 1 นิ้ว ทั้ง 2 ดานหุมดวยผา 
   - สินคารับประกันคุณภาพ ไมนอยกวา  1 ปี 
ตั้งไว 313,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  หนาที่ 331 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
03. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ ดานกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา 
ส าหรับนักเรียน 90 คน โดยจายเป็นคาชุดเครื่องนอน ไดแก 
1) ชุดเครื่องนอน ส าหรับนักเรียน 90 คน (1,750 บาท/คน/
ปี) ประกอบดวย 
   - ผาปูที่นอน 3.5 ฟุต ขนาด 1.05 x 2 เมตร  
     จ านวน 90 ผืน ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 40,500 บาท 
   - ผาหม ขนาด 1.5 x 2 เมตร จ านวน 90 ผืน ๆ ละ 900 บาท  
     เป็นเงิน 81,000 บาท 
   - หมอน ขนาด 18 x 29 นิ้ว และปลอกหมอน  
     ขนาด 20 x 29.5 นิ้ว จ านวน 90 ชุด ๆ ละ 400 บาท  
     เป็นเงิน 36,000 บาท 
ตั้งไว 157,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 340 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 93,250 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ ตามโครงการระบบดูแลนักเรียน 
โรงเรียนตนแบบ ไดแก คาเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจ าบาน  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ตลอดปีการศึกษา  
เป็นเงิน 40,000 บาท  
ตั้งไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 331 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
02. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา โรงเรียนรมไทรวิทยา  
คาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบาน ส าหรับนักเรียน 213 คน  
(250 บาท/คน/ปี) 
ตั้งไว 53,250 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 340 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุกีฬา จ านวน 486,762 บาท 

      

     เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา ดังนี้  
1) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนฟุตบอล  
จ านวน 141,900 บาท ไดแก 
  (1) ลูกฟุตบอลฝึกซอม จ านวน 80 ลูก ๆ ละ 990 บาท  
  เป็นเงิน 79,200 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เย็บดวยมือ ไซส์ 5 หนัง PU สังเคราะห์ 
  - มีความพิเศษไมอมน้ า มีความทนกับทุกสภาพผิวสนาม 
  - ผานการรับรองของกรมพลศึกษา ใชในการซอมและ 
    ใชในการแขงขันระดับชาติ ลีกเยาวชนแหงชาติ  
    เยาวชนแหงชาติ 
  (2) โกลซูตเตอร์ จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท  
  เป็นเงิน 8,800 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - โกลชูตเตอร์ ขนาด 152 เซนติเมตร 
  - มีหมุดยึด 1 ชุด 2 ชิ้น 
  - ผลิตจาก พลาสติก PVC ชนิดพิเศษ มีความออนตัว  
    พรอมกับตาขาย 
  (3) ยางยืดฝึกสปีด จ านวน 10 เสน ๆ ละ 2,250 บาท  
  เป็นเงิน 22,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ยางยืดฝึกสปีดยาว 3 เมตร  
  - ความตานทาน 50 ปอนด ์
  - ผลิตจากยางยืด มีความชนิดพิเศษ ยืดหยุนตานทานสูง 
  - ส าหรับยางยืดแบบ Over Speed Trainer  
    สรางแรงตานได  50 lb หรือ 22.7 kg   
  (4) ก าแพงฝึกซอมฟรีคิก Free Kick Wall Soccer   
  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,540 บาท เป็นเงิน 25,400 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - สูง 160 เซนติเมตร  

      

      

    - ผลิตจากเหล็กพนดวยสีฝุุน (Powder Coating)  
    ทนแดดทนฝน  
  - ฐานเหล็กส าหรับปักลงพ้ืนสนามกีฬา 
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  (5) เสาสลาลมปักพ้ืน พรอมกระเปา  
  จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ถุงผาใสบรรจุได 1 ชุด 5 ชิ้น 
  - เสาสลามลมผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ  
    มีความยืดหยุนและเก็บไดงาย 
2) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนฟุตซอล จ านวน 69,400 บาท  
ไดแก  
  (1) ลูกฟุตซอลส าหรับแขงขัน  
  จ านวน 40 ลูก ๆ ละ 1,300 บาท 
  เป็นเงิน 52,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ลูกฟุตซอลหนังพียู (PU) เบอร์ 3.5 
  - น้ าหนัก 440 กรัม 
  - ไดรับการรับรอง FIFA QUALITY PRO 
  (2) ตุ฿กตาลม จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท  
  เป็นเงิน 5,000 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ก าแพงหุนลมจ าลอง ลมลุก สูง 1.75 เมตร 
  (3) ชุดเสาสลาลม จ านวน 2 ชุดๆละ 1,250 บาท  
  เป็นเงิน 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เสาฝึกซอมฟุตซอล เสาพลาสติก พรอมฐานแข็งแรง 
    สามารถใสทรายหรือน้ าในฐานได 
  - 1 ชุด มี 5 เสา 
  (4) ปลอกแขนกัปตันทีม จ านวน 6 อัน ๆ ละ 50 บาท  
  เป็นเงิน 300 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ผลิตจากผาคุณภาพดี  
  (5) ตาขายเดงบอล จ านวน 6 อัน ๆ ละ 1,600 บาท  
  เป็นเงิน 9,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - โครงสรางท าจากเหล็ก  
  - ตาขายท าดวยเชือกไนลอนอยางดี 
3) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนกรีฑา จ านวน 51,400 บาท 
ไดแก 
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  (1) บล็อกสตาร์ทแขงขัน จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 18,800 บาท  
  เป็นเงิน 37,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากอลูมิเนียมโลหะ ไมเป็นเงา ไมเป็นสนิม 
  - ปรับระยะหางไดตามความตองการ 
  - ไดรับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ 
  (2) แหลนอลูมิเนียม รุน 500 - 600 กรัม  
  จ านวน 3 อัน ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากอลูมิเนียม ปลายแหลม 
  (3) แหลนอลูมิเนียม รุน 700 - 800 กรัม  
  จ านวน 3 อันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากอลูมิเนียม ปลายแหลม 
4) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนเปตอง จ านวน 79,116 บาท 
ไดแก 
  (1) ลูกเปตองส าหรับแขงขัน ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 72  
  มิลลิเมตร น้ าหนัก 670 - 690 กรัม (1 ชุด มี 3 ลูก)  
  จ านวน 12 ชุด ๆ ละ 4,800 บาท  
  เป็นเงิน 57,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เนื้อเหล็กเหนียวชุบฮาร์ดโครม 
  (2) ลูกเปูาชู฿ตติ้ง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,958 บาท  
  เป็นเงิน 7,916 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เนื้อเหล็กเหนียวชุบฮาร์ดโครม 
  (3) เสนสนามชู฿ตติ้ง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท  
  เป็นเงิน 11,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าดวยแผนไวนิล 
  - หวงท าดวยพลาสติก 
  (4) ลูกเปูาหรือลูกแกนเปตอง จ านวน 100 ลูก ๆ ละ 20 บาท  
  เป็นเงิน 2,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากพลาสติกสี 
5) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนยกน้ าหนัก   
จ านวน 35,600 บาท ไดแก 
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  (1) เข็มขัดนักกีฬายกน้ าหนัก  
  จ านวน 5 เสน ๆ ละ 2,600 บาท  
  เป็นเงิน 13,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากหนังสัตว์แทซับหนังบาง เย็บแนน 
  - หัวเข็มขัด อบ ชุบ 
  (2) ผงแม็กนีเซียม จ านวน 1 กระสอบ ๆ ละ 5,000 บาท  
  เป็นเงิน 5,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - มีความละเอียดสูง กันลื่นได 
  - ขนาดน้ าหนัก 20 กก./กระสอบ 
  (3) ชุดแขงขันกีฬายกน้ าหนัก จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท  
  เป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากผายืดสแปนเด็กซ์ พิมพ์ลาย 
  (4) ผาพันขอมือ จ านวน 10 คู ๆ ละ 260 บาท  
  เป็นเงิน 2,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากผาฝูาย เหนียว 
  - ขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร 
6) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนวอลเลย์บอลชายหาด  
จ านวน 40,800 บาท 
ไดแก 
  (1) ลูกวอลเลย์บอลชายหาด จ านวน 20 ลูก ๆ ละ 1,780 บาท  
  เป็นเงิน 35,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าดวยหนังเย็บ PU Super Soft Cover-FIVB APPROVED  
    ขนาดน้ าหนักมาตรฐาน 
  (2) ตะกราใสลูกบอล จ านวน 1 อัน ๆ ละ 5,200 บาท  
  เป็นเงิน 5,200 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ตะกราผาไนลอน 
  - ท าจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน 
  - ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) 63 x 63 x 50 เซนติเมตร 
  - สูงจากพ้ืน 103 เซนติเมตร 
7) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนเซปักตะกรอ  
จ านวน 30,856 บาท ไดแก 
  (1) ลูกเซปักตะกรอ จ านวน 30 ลูก ๆ ละ 418 บาท  
  เป็นเงิน 12,540 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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  - ผลิตจากพลาสติกและใยสังเคราะห์คุณภาพดี  
    (Plastic / synthetic fabrics) 
  - มีลักษณะเป็นชั้นเดียวมี 12 ร ูกับ 20 จุดตัดไขว 
  - มีน้ าหนัก 180 กรัม 
  - คุณภาพ มาตรฐานและไดรับการรับรอง 
    อยางเป็นทางการจากสหพันธ์เซปักตะกรอนานาชาติ 
  (2) ตาขายเซปักตะกรอ จ านวน 2 ผืน ๆ ละ 658 บาท  
  เป็นเงิน 1,316 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าดวยเชือกไนลอน 
  - มีลวดสลิง ขนาดมาตรฐาน 
  (3) เสาตะกรอ จ านวน 1 ชดุ ๆ ละ 17,000 บาท  
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เสาท าดวยเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว 
  - ความสูงของเสา 155 เซนติเมตร มีลูกรอก 2 นิ้ว  
  - สามารถปรับระดับได 
  - มีเฟืองทองเหลืองปรับความตึงของตาขาย 
  - ฐานถวงน้ าหนักขนาด  
    กวาง 30 x ยาว 55 x สูง 25 เซนติเมตร 
  - มีลอยางขนาด 8 นิ้ว 
8) วัสดุกีฬาส าหรับการเรียนมวยไทย  
และมวยสากลสมัครเลน จ านวน 37,690 บาท ไดแก 
  (1) นวมมวย ขนาด 12 ออนซ์ (หนังแท)  
  จ านวน 10 คู ๆ ละ 1,600 บาท  
  เป็นเงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากหนังแท ขนาด 12 ออนซ์ 
  (2) กระสอบทรายแบบตั้งพ้ืน  
  จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 3,480 บาท  
  เป็นเงิน 10,440 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
  - เปูาชกมวยแบบตั้งพ้ืน 
  - วัสดุ : PU, pearl cotton EPE, rubber, plastic, และ steel 
  - ขนาดเปูาชกมวย : 150 x 50 x 170 เซนติเมตร 
  - ขนาดฐานวาง : 50 x 50 x 30 เซนติเมตร 
  - น้ าหนัก : 18 กิโลกรัม 
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  (3) เปูาลอมวยแบบยาว จ านวน 3 คู ๆ ละ 2,300 บาท  
  เป็นเงิน 6,900 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากวัสดุหนังแท 
  - น้ าหนัก 900 กรัม 
  (4) เปูามือแบบสวม จ านวน 3 คู ๆ ละ 1,450 บาท  
  เป็นเงิน 4,350 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ท าจากวัสดุหนังแท 
  - น้ าหนัก 900 กรัม 
ตั้งไว 486,762 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 340 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 132,300 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการ 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนส าหรับหองปฏิบัติการฟิสิกส์  
โรงเรียนค ายางพิทยาคม จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
1) ชุดทดลองจานนิวตันผสมแสงสี  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 350 บาท  
   เป็นเงิน 3,500 บาท 
2) การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์อะลูมิเนียม  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,300 บาท  
   เป็นเงิน 13,000 บาท 
3) ชุดทดลองแรงเสียดทาน  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท  
   เป็นเงิน 45,000 บาท 
4) กลองโทรทัศน์อยางงาย  
   จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 520 บาท  
   เป็นเงิน 5,200 บาท 
ตั้งไว 66,700  บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
โดยใชราคาตามทองตลาด 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 47 - 49 ล าดับที่ 9  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
02. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการ 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศ 
ทางดานศิลปะ โรงเรียนสกลทวาปี  
จ านวน 29 รายการ เชน ดับเบ้ิลคลิบ  
ขาตั้งวาดรูปพรอมเฟรม กระดานรองวาดภาพ  
กระดาษ 100 ปอนด์ เป็นตน  

      

  ตั้งไว 65,600 บาท ต้ังจายจากเงินรายได   
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 37 – 38 ล าดับที่ 2 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุดนตรี จ านวน 31,150 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ตามโครงการ 
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลาง และเครื่องเสียง 
โรงเรียนรมไทรวิทยา  
จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 24,350 บาท ดังนี้ 
1) แคนลิ้นเงิน จ านวน 5 เตา ๆ ละ 1,700 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวแคนท าดวยไมกูแคน 
- ลิ้นแคนท าดวยลิ้นเงิน 
- มีลูกแคน 8 คู 
- เตาแคนท าดวยรากไมเนื้อแข็ง 
- รูปทรงไดขนาดมาตรฐาน เจาะรูไดระดับเสียงมาตรฐาน  
ตั้งไว 8,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
2) โหวด จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 200 บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวโหวดท าดวยไมกูแคน 
- ตัวโหวดเรียงจากเสียงต่ าไปเสียงสูง 
- ลูกโหวดไมนอยกวา 12 ลูก  
- ความยาวของโหวดลูกแรกยาวไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 
  ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามล าดับดวยความสวยงาม 
- รูปทรงไดขนาดมาตรฐาน 
- ลูกโหวดไลระดับสวยงาม 
ตั้งไว 1,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) ไหซอง พรอมขาตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 5,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวไหท าดวยดินเผา วาดลวดลายรูปไดขนาดมาตรฐาน  
  ขนาดไหลดหลั่นตามล าดับ 
- ขาตั้งไหท าดวยเหล็กเคลือบสีด า สามารถถอดประกอบได  
ตั้งไว 5,400 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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4) ซออีสาน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,000 บาท   

      

  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ท าจากกะลามะพราว หนากะลาท าดวยหนังวัว 
- คันซอหรือดามซอรวมคันชัก เป็นไมเนื้อแข็ง 
- ลูกบิดเป็นไมเนื้อแข็งยาวไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
- ความกวางของหนาซอที่ขึงดวยหนัง 
  ไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
- ความยาวของคันซอไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
- สายซอใชสายกีตาร์ 
- ตัวซอกันตรึมเคลือบเงาทั้งคัน 
ตั้งไว 3,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 

5) ปี่ภูไท จ านวน 4 เลา ๆ ละ 200 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ท าจากไมกูแคน 
- เจาะรูเสียงไดมาตรฐาน  
- คุณภาพเสียงดี 
ตั้งไว 800 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 

6) กรับแกร฿บ จ านวน 1 คู ๆ ละ 350 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ไมท าดวยไมเนื้อแข็ง มีความยาวดานไมยาว 
  ไมต่ ากวา 30 เซนติเมตร ดานสั้นมีความยาว 
  ไมต่ ากวา 12 เซนติเมตร 
- เคลือบเงาดวยแลคเกอร์ 
- มีเสียงดัง ไพเราะ 
ตั้งไว 350 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 

7) ฉาบลงหิน 10 นิ้ว จ านวน 1 คู ๆ ละ 2,500 บาท   
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวฉาบท าดวยโลหะหรือทองเหลือง มีเสนผานศูนย์กลาง 
  ไมต่ ากวา 10 นิ้ว 
- ตัวฉาบลงหิน มีเชือกผูกระหวางตัวฉาบ 2 ดาน 
- เสียงดังกังวาน 
ตั้งไว 2,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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8) ฉาบลงหิน 12 นิ้ว จ านวน 1 คู ๆ ละ 2,800 บาท   
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวฉาบท าดวยโลหะหรือทองเหลือง มีเสนผานศูนย์กลาง 
  ไมต่ ากวา 12 นิ้ว 
- ตัวฉาบลงหิน มีเชือกผูกระหวางตัวฉาบ 2 ดาน 
- เสียงดังกังวาน 
ตั้งไว 2,800 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 24,350 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
หนาที่ 35 – 36 ล าดับที่ 1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
02. เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ตามโครงการสงเสริม 
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น โรงเรียนสกลทวาปี 
จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,800 บาท ดังนี้ 
1) ไมกรับแก฿บ จ านวน 11 คู ๆ ละ 250 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ไมกรับแก฿บท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- มีไมกรับแก฿บแบบยาวจ านวน 1 คู  
  มีความยาวไมต่ ากวา 30 เซนติเมตร  
- มีไมกรับแก฿บแบบสั้นจ านวน 1 คู  
  มีความยาวไมต่ ากวา 12 เซนติเมตร 
- เคลือบเงาดวยแล็คเกอร์  
- ไมกรับแก฿บเสียงดัง ไพเราะ 
ตั้งไว 2,750 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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2) โหวด 5 ตัว ๆ ละ 250 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวโหวดท าดวยไมกูแคน 
- ตัวโหวดเรียงจากเสียงต่ าไปเสียงสูง 
- ลูกโหวดไมนอยกวา 12 ลูก มี 5 เสียง (โด, เร, มี, ฟา, ซอล) 
- ความยาวของโหวดลูกแรกยาวไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 
  ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามล าดับดวยความสวยงาม 
- รูปทรงไดขนาดมาตรฐาน 
- เทียบเสียงไดระดับมาตรฐานสากล 
- ลูกโหวดไลระดับสวยงาม 
ตั้งไว 1,250 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) ฉาบลงหิน 12 นิ้ว 1 คู ๆ ละ 2,800 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวฉาบท าดวยโลหะหรือทองเหลือง  
  มีเสนผานศูนย์กลางไมต่ ากวา 12 นิ้ว 
- ตัวฉาบลงหินหรือไมลงหิน  
  มีเชือกผูกระหวางตัวฉาบ 2 ดาน 
- เสียงดัง กังวาน 
ตั้งไว 2,800 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 6,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
หนาที่ 38 – 39 ล าดับที่ 3 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบลงทุน รวม 6,117,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,117,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
01. โครงการจัดซื้อหุนยนต์เพื่อการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 

จ านวน 498,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อหุนยนต์เพ่ือการเรียนรูสะเต็มศึกษา  
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์  
จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 62,300 บาท 
เป็นเงิน 498,400 บาท โดยหุนยนต์ 1 ชุด  
ประกอบดวย  
1) ชุดหุนยนต์พื้นฐานเพื่อการเรียนรูสะเต็มศึกษา  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 31,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ชุดอุปกรณ์ควบคุมหุนยนต์รับสงสัญญาณดวยสาย USB  
และ Bluetooth จ านวน 1 ตัว  
- มีชองสัญญาณขาเขาไมต่ ากวา 4 ชอง (Input)  
  ที ่และ ชองสัญญาณขาออกไมต่ ากวา 4 ชอง (Output)  
  ทั้งหมดเป็นชองสัญญาณชนิด RJ12 Digital/Analog Signal  
- มีจอแสดงผลในตัวแบบ Dot Matrix ขนาด 178X128 pixel  
- รับและสงโปรแกรมดวยสัญญาณ Bluetooth  
  หรือผานสาย USB 2.0  
- มีชอง mini SDHC card reader ส าหรับขยายหนวยความจ า 
  ไดมากที่สุด 32 GB  
- สามารถติดตอสื่อสารรับสงสัญญาณระหวางเครื่องชนิดเดียวกัน 
  ไดดวยสัญญาณ Bluetooth หรือสาย USB 2.0  
- ท างานดวยแบตเตอรี่ขนาด AA จ านวน 6 กอน หรือ  
  ดวยแบตเตอรี่ Lithium Ion  
- มีล าโพงในตัวที่สามารถเลนเสียงได  
(2) มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดใหญ (Large Motor)  
    จ านวนไมนอยกวา 2 ตัว  
(3) มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดกลาง (Medium Motor)  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ตัว  
(4) เซ็นเซอร์รับรูดวยสัมผัส (Touch Sensor)  
    จ านวนไมนอยกวา 2 ตัว  
 

      



- 285 - 
 

(5) เซ็นเซอร์รับรูดวยความตางแสง และเฉดสี  
   (Color & Light Sensor) จ านวน ไมนอยกวา 1 ตัว  

      

  (6) เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Ultrasonic Sensor)  
    จ านวน ไมนอยกวา 1 ตัว  
(7) เซ็นเซอร์ตรวจจับมุม (Gyro Sensor)  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ตัว  
(8) สายไฟส าหรับตอเชื่อม พอร์ท Input , Output  
    ขนาดตาง ๆ กัน จ านวนไมนอยกวา 7 เสน  
(9) อุปกรณ์ตัวตอพลาสติกส าหรับออกแบบเทคโนโลยี 
    และโครงสราง เชน เฟือง คาน รอก ลอและเพลาขนาดตาง ๆ  
    ขอตอแบบตาง ๆ ผลิตจากพลาสติก ABS (acrylonitrile  
    butadiene styrene) ผานการรับรองจากหนวยงานตาง ๆ  
    อาทิ เชน Directive 2009/48/EC, FHSA, CPSIA  
    มีจ านวนไมนอยกวา 541 ชิ้น โดยมีชองวางระหวางชิ้นสวน  
    แตละชิ้น นอยกวา 0.1 มิลลิเมตร  
(10) กลองพลาสติก ขนาด 11 x 15 x 5 นิ้ว เพ่ือใชเก็บอุปกรณ์  
     ไมใหสูญหาย  
(11) ผลิตภัณฑ์ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 8124,  
     Directive 88/378/EEC Safety of Toys และASTM F963,  
     Toy Safety Standard. จากโรงงานผูผลิต 
2) ชุดอุปกรณ์เพ่ิมเติมชุดหุนยนต์พื้นฐาน  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 8,600 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ตัวตอที่ผลิตจากพลาสติกชนิด ABS  
    (Acrylonitrile Butadiene Styrene)  
(2) ตัวตอลักษณะพิเศษตาง ๆ เชน เฟือง เกียร ์รอก ฯลฯ  
    จ านวนไมนอยกวา 853 ชิ้น เพ่ือใชประกอบเป็นโครงสราง  
    หรือรูปรางตามจินตนาการ ซึ่งชิ้นสวนดังกลาวสามารถ  
    ประกอบเขาดวยกัน โดยมีชองวางระหวางชิ้นสวนแตละชิ้น  
    นอยกวา 0.1 มิลลิเมตร  
(3) มีกลองพลาสติก ขนาดไมเกิน 11 x 15 x 5 นิ้ว  
    เพ่ือใชเก็บอุปกรณ์ไมใหสูญหาย  
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(4) ผลิตภัณฑ์ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 8124,  
    Directive 88/378/EEC Safety of Toys และASTM F963,  
    Toy Safety Standard. จากโรงงานผูผลิต 
3) ชุดชาร์จแบตเตอรี่หุนยนต์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(1) อุปกรณ์เพ่ือชาร์จไฟใหกับแบตเตอรี่ 
4) ชุดระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต์  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ระบบเป็นลักษณะของรูปภาพเพ่ือใหผูใชเขาใจงาย  
    และมีเครื่องมือภายในโปรแกรมที่สามารถชวยผูใช 
    ไดอยางครบครัน เชน MENU Help, ค าอธิบาย Icon ตาง ๆ  
(2) สามารถสั่งงานแบบ ทางเดียว สองทาง (รับและสง)  
    และแบบบันทึกขอมูล  
(3) สามารถน าขอมูลที่บันทึกไวแสดงผลและวิเคราะห์ผล 
    ในรูปแบบของกราฟและตารางได 
5) ชุดระบบออกแบบวิศวกรรมหุนยนต์ส าหรับอุตสาหกรรม  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ใชในการออกแบบสรางหุนยนต์และเขียนโปรแกรมโดยใช
เซ็นเซอร์  
(2) สามารถสรางหุนยนต์ใหเคลื่อนที่โดยสามารถวัดระยะทาง  
    วัดความเร็ว ใชวงลอเพ่ือเคลื่อนที่ ทางตรงและลาดเอียงได  
(3) สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของเซ็นเซอร์เพ่ือควบคุมหุนยนต์ 
    โดยสามารถวัดออกมาในรูปแบบของกราฟและขอมูล 
    เชิงวิเคราะห์ เชน การวัดคาสะทอนแสง คาความตางของสี  
    การค านวณระยะทางจากวัตถุ  
(4) สามารถรองรับการสรางหุนยนต์โดยใชระบบค าสั่งโปรแกรม 
    ระบบยอย มาตอกันเพ่ือใหโปรแกรมสมบูรณ์  
(5) สามารถสรางข้ันตอนการออกแบบทางวิศวกรรม  
    รูปแบบโครงสรางและฟังก์ชั่นและการคิดเชิงตรรกะได 
6) ชุดระบบออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ดวยหุนยนต์  
    จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท 
    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) ใชในการออกแบบหุนยนต์โดยใชรวมกับชุดพลังงานทดแทน 
     และเซ็นเซอร์ชนิดตาง ๆ  
(2) สามารถใชสอนออกแบบหุนยนต์ไดตามหัวขอดังนี้  
- เรื่องพลังงานทดแทน พลังงานลม การสรางพลังงาน 
  และการปลอยพลังงาน  
- เรื่องอุณหภูมิ เชน การตม การละลาย จุดเดือด  
  การสงผานความรอน  
- เรื่องเครื่องกล เชน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  
- เรื่องแสง เชน การวัดความเขมแสง ความสวางของแสง 
7) ชุดตรวจจับแสงและสีของหุนยนต์  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) Color Sensor เป็นเซนเซอร์แบบ ดิจิตอล  
    ที่สามารถตรวจจับสี และความเขมของแสงผานชองเล็ก ๆ  
    ดานหนาของตัวเซนเซอร์ 
ตั้งไว 498,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 143 - 144 ล าดับที่ 61 
หนวยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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02. คาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศทางดานศิลปะ  
โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะเขียนแบบวาดภาพ  
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) หนาโต฿ะเป็นกระดานเมลานีนหนา 12 มิลลิเมตร 
2) ปรับมุมกระดานไดตั้งแต 0 - 90 อาศา   
    ล็อคแนนดวยลูกบิด 2 อัน  
3) มีปุุมปรับแนนพื้น (ยาง 4 จุด) 
4) ความสูง 82 เซนติเมตร พรอมรางวางดินสอ 
5) ระบบสี Epoxy 
6) ขนาด 60.5 x 90.5 เซนติเมตร 
ตั้งไว 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 52 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
01. คาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชางานชางโรงเรียนค ายางพิทยาคม 

จ านวน 8,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขง  
สูบน้ าได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขง ใชเครื่องยนต์เบนซิน  
   ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 
   ไมนอยกวา 160 ซีซี  
2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3) สูบน้ าไดไมนอยกวาตามปริมาณที่ก าหนด 
4) สงน้ าไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
 

      



- 289 - 
 

5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ 
   ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได 
ตั้งไว 8,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์   
หนาที่ 138 - 139 ล าดับที่ 52 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
02. โครงการจัดซื้ออินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
พรอมอุปกรณ์ครบชุด และปั๊มน้ า โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 

จ านวน 462,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้ออินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์พรอมอุปกรณ์ครบชุด และปั๊มน้ า  
ส าหรับโรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์  
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 231,000 บาท เป็นเงิน 462,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
   รุน SN 2200 ขนาด 2200 วัตต์ 
2) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง 
3) อุปกรณ์ตูสวิทช์ควบคุม 
4) อุปกรณ์ในการติดตั้ง ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
    พรอมตุมปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน 4 ตน  
    ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง 
5) ปั๊มน้ า สูบน้ าแบบบอลึก (ซัมเมอร์ส) หรือแบบผิวดิน(หอยโขง)  
    ขนาดไมเกิน 3 แรงมา 220 โวลล ์3 เฟส พรอมทอพีวีซี  
    ขนาดทอไมเกิน 2 นิ้ว และความยาวไมเกิน 4 เมตร 
ตั้งไว 462,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณ  
ฉบับเพ่ิมเติม กุมภาพันธ์ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 145 ล าดับที่ 62 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
ครุภัณฑ์กอสราง       

    
คาจัดซื้อครุภัณฑ์กอสราง ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชางานชางโรงเรียนค ายางพิทยาคม 

จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชางานชางโรงเรียนค ายางพิทยาคม 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ใชเครื่องยนต์เบนซิน  
2) น้ าหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม  
3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน  
4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 
ตั้งไว 21,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) 
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  หนาที่ 138 - 139 ล าดับที่ 52 
หนวยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

    
01. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการสงเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการ 
สงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น  
โรงเรียนสกลทวาปี 
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1) ตูแอมปกีตาร์เบส จ านวน 1 ตู ๆ ละ 12,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องใชงานส าหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 60 วัตต์ 
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC 220 โวลต ์
- มีชองสัญญาณเขา 1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา , ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  
  ปรับเสียงแหลม, โดยแตละปุุมแยกการท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 12 นิ้ว 
ตั้งไว 12,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
2) ตูแอมปกีตาร์ไฟฟูา จ านวน 1 ตู ๆ ละ 9,500 บาท     
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบบการใชงานส าหรับกีตาร์โดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 50 วัตต์ 
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC 220 โวลต ์
- มีชองสัญญาณขาเขา ไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา , ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  
  ปรับเสียงแหลม, ปรับเสียงกองกังวาน โดยแตละปุุมแยก 
  การท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 12 นิ้ว 
ตั้งไว 9,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 22,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์   

      
  หนาที่ 53 - 55 ล าดับที่ 4 

หนวยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      

    

02. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศทางดานดนตรีสากล  
โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 71,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศ
ทางดานดนตรีสากล โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
1) ตูแอมปกีตาร์ lead จ านวน 1 ตู ๆ ละ 19,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบบการใชงานส าหรับกีตาร์โดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 50 วัตต์ 
- มีชองสัญญาณขาเขา 1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา, ปรับเสียงทุม,  
  ปรับเสียงกลาง, ปรับเสียงแหลม, ปรับเสียงกองกังวาน 
  โดยแตละปุุมแยกการท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 12 นิ้ว  
  จ านวน 1 ดอก 
ตั้งไว 19,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
2) ตูแอมปกีตาร์เบส จ านวน 1 ตู ๆ ละ 26,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องใชงานส าหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 150 วัตต์ 
- มีชองสัญญาณเขา  1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา, ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  
  ปรับเสียงแหลม โดยแตละปุุมแยกการท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 15 นิ้ว  
ตั้งไว 26,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
 
 

      



- 293 - 
 

3) ตูแอมปคีย์บอร์ด จ านวน 1 ตู ๆ ละ 25,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบุการใชงานส าหรับคีย์บอร์ดโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 50 วัตต์ 
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC 220 โวลต ์
- มีชองสัญญาณเขา ไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา , ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  

      

    ปรับเสียงแหลม โดยแตละปุุมแยกการท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผาศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 12 นิ้ว 
ตั้งไว 25,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 71,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์   
หนาที่ 56 - 61 ล าดับที่ 5 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
03. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศทางดานภาษา โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงชวยสอน ล าโพง 6 นิ้ว  
พรอมไมค์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) แอมปขยาย School Amplifier ก าลังขับสูงสุดถึง 60W 
- แหลงพลังงาน (Power Source)  220 – 240V AC 50/60 Hz 
- รองรับก าลังขยายไมนอยกวา 60 W 
- การใชพลังงาน (Power Consumotion) 100 W  
  (rated outoutl, 18 W ( IEC60065l 
- การตอบสนองความถี่ (Frequency Response)  
  20 – 20,000 Hz 
- การคลาดเคลื่อน (Distortion) 1% or less 
- ชองน าเขา (Input)  MIC1,2 : -52 dB*, 600 0,  
  unbalanced, 06.3 phone jack  (2P) AUX1,2: -20 dB *,  
  10 kO, unbalanced, RCA pin jack 
- ชองน าออก (Outout) Soeaker out: 4 D 
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- การปูองการ (Protection) Power Supply  
  Thermal Shut down Power Amplifier  
  Thermal Shut down Power Amplifier Over Current  
  Each protection can be disabled when its factor is  
  removed. 
- Indicator  Power LED (Blue) 
2) ล าโพงติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว 2 ทาง 30 วัตต ์ 
   จ านวน 1 คู 
- เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง 
- มีโครงสรางท าจากเรซินหรือดีกวา 
- รองรับก าลังขยายไมนอยกวา 30 วัตต์ 
- มีไลน์แมทชิ่งในตัวสามารถรับอินพุทแบบ100  
  และ70 โวลต์ได และปรับเอาท์พุท ไดอยางนอย 4 ระดับ 
- มีคาการตอบสนองความถี่ระหวาง 80-20,000 Hz หรือดีกวา 
- มีคาระดับพลังงานเสียงไมนอยกวา 90 dB (1 วัตต์/1 เมตร ) 

      

  - สามารถเลือกตอแบบ 8 โอห์มได เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
- ติดตั้งพรอมขายึดใหเรียบรอย 
3) ไมโครโฟนคุณภาพสูง  
- เหมาะส าหรับพูด หรือ รองเพลง  
- เป็นไมค์แบบไดนามิค  
- มีรูปแบบการรับเสียง Unidirectional,  
- ตอบสนองความถ่ี 100 Hz –15,000 Hz 
- ความตานทาน 600 โอห์ม, 
- ความไวของไมโครโฟน - 52dB 
- มีสวิทซ์เปิด/ปิดไมโครโฟน 
- สาย 7.5 เมตร Handheld Mic  
- มีคอจับไมค์ 
4) ส าหรับพื้นที่หองไมเกิน 60 ตารางเมตร 
5) จ านวนนักเรียนไมเกิน 50 คน 
ตั้งไว 6,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 154 – 155 ล าดับที่ 76 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
04. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 

จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีสากล  
จ านวน 3 รายการ ส าหรับใชในการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนรมไทรวิทยา ดังนี้ 
1) ตูแอมปกีตาร์เบส จ านวน 1 ตู ๆ ละ 11,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบุการใชงานส าหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมนอยกวา 100 วัตต์  
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC 220 โวลท ์
- มีชองสัญญาณเขา (Input) จ านวน 2 ชอง  
- มีปุุมปรับดังตอไปนี้ 
  (1) ปรับเสียงดัง-เบา (Volume) 
  (2) ปรับเสียงทุม (Bass) 
  (3) ปรับเสียงกลาง (Middle) 
  (4) ปรับเสียงแหลม (Treble)  
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมต่ ากวา 15 นิ้ว ดอกเดียว 
- ทั้งภาคขยายและล าโพงสามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร์เบส  
  ไดอยางสมบูรณ์ 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 11,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
2) ตูแอมปคีย์บอร์ด จ านวน 1 ตู ๆ ละ 8,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบุการใชงานส าหรับคีย์บอร์ดโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมนอยกวา 60 วัตต์  
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC 220 โวลท ์
- มีชองสัญญาณเขา (Input) จ านวน 2 ชอง  
- มีปุุมปรับดังตอไปนี้ 
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  (1) ปรับเสียงดัง-เบา (Volume) 
  (2) ปรับเสียงทุม (Bass) 
  (3) ปรับเสียงกลาง (Middle) 
  (4) ปรับเสียงแหลม (Treble)  

      

  - ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมต่ ากวา 12 นิ้ว ดอกเดียว 
- ทั้งภาคขยายและล าโพงสามารถตอบสนองความถี่ของคีย์บอร์ด  
  ไดอยางสมบูรณ์ 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 8,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) ตูแอมปกีตาร์ไฟฟูา จ านวน 1 ตู ๆ ละ 8,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบุการใชงานส าหรับกีตาร์ไฟฟูาโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมนอยกวา 50 วัตต์  
- ใชไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC.220 โวลท์ 
- มีชองสัญญาณเขา (Input) จ านวน 2 ชอง  
- มีปุุมปรับดังตอไปนี้ 
  (1) ปรับเสียงดัง-เบา (Volume) 
  (2) ปรับเสียงทุม (Bass) 
  (3) ปรับเสียงกลาง (Middle) 
  (4) ปรับเสียงแหลม (Treble)  
  (5) ปรับเสียงเอฟเฟค 
  (6) มีเสียงเอฟเฟค (Effect) เชน เสียง Drive , Reverb 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมต่ ากวา 12 นิ้ว  
  ดอกเดียว ทั้งภาคขยายและล าโพงสามารถตอบสนองความถ่ี 
  ของกีตาร์ไฟฟูา ไดอยางสมบูรณ์ 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 8,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 28,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 663 ล าดับที่ 18  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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05. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี 
วงโปงลางและเครื่องเสียงโรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 78,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อ 
เครื่องดนตรีวงโปงลางและเครื่องเสียงโรงเรียนรมไทร
วิทยา จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
1) ตูแอมปกีตาร์ไฟฟูา จ านวน 1 ตู ๆ ละ 17,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องที่ระบบการใชงานส าหรับกีตาร์โดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 100 วัตต์ 
- มีชองสัญญาณขาเขา 1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา, ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  
  ปรับเสียงแหลม, ปรับเสียงกองกังวาน โดยแตละปุุมแยกการ 
  ท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 10 นิ้ว ล าโพง  
  มีจ านวน 2 ดอก 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี  
ตั้งไว 17,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
2) ตูแอมปกีตาร์เบส จ านวน 1 ตู ๆ ละ 23,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องใชงานส าหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะ 
- มีขนาดก าลังขยายไมต่ ากวา 150 วัตต์ 
- มีชองสัญญาณเขา  1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดัง – เบา, ปรับเสียงทุม, ปรับเสียงกลาง,  
 ปรับเสียงแหลม โดยแตละปุุมแยกการท างานอยางอิสระ 
- ขนาดเสนผานศูนย์กลางล าโพงไมนอยกวา 15 นิ้ว  
  จ านวน 1 ดอก 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี   
ตั้งไว 23,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) มิกเซอร์ 16 ชอง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีชองสัญญาณเขา 16 ชอง  
- มีชองสัญญาณเขา BUS 4 ชอง  
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  - แบงเป็นชองสัญญาณเขาแบบ XLR 10 ชอง 
- ชองสัญญาณเขาชองที่ 1 – 6 เป็นแบบ Dynamic  
  compression  
- แตละชองมี 3 band EQ  
- มี 4 aux sends และมี pre/post switching on sends 1+2 
- ความยาวสไลด์เฟเดอร์ 60 มิลลิเมตร และมีปุุมปิดเสียง (mute)  
- มี PFL/AFL solo functions 
- มีเอฟเฟค 100 เสียง 
- มีชองเชื่อมตอ USB  
- ชองสัญญาณออกเป็นแบบ Balanced XLR,  
   balanced/unbalanced 1/4 
- มีชองเชื่อมตอหูฟังพรอมปุุมควบคุมเสียง  
- มี Switchable Phantom Power 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 16,200 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
4) ตูล าโพงมีแอมปในตัว จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 9,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตูล าโพงมอนิเตอร์มีแอมปในตัวก าลังขับไมนอยกวา 200 วัตต์  
- ขนาดล าโพง 12 นิ้ว   
- ตัวตูเป็นวัสดุพลาสติก ABS อยางดี  
- มีชองสัญญาณขาเขา 1 ชอง และชองสัญญาณขาออก 1 ชอง 
- มีปุุมปรับเสียงดังเบา 1 ปุุม 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 19,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
5) อีควอไลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- อีควอไลเซอร์ 15 Band มี 2 ขางแยกเป็นซายและขวา  
- ชองสัญญาณขาเขาแบบ XLR และ TRS  
- ชองสัญญาณขาออกแบบ XLR และ TRS  
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 3,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 78,700 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 661 – 663 ล าดับที่ 17 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร       

    
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ านวน 298,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV จ านวน 15 เครื่อง ๆ ละ 19,900 บาท  
เป็นเงิน 298,500 บาท 
ใชเพื่อการศึกษาโรงเรียนภูดินแดงวิทยา  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution)  
   3840 x 2160 พิกเซล 
2) ขนาดจอภาพ 55 นิ้ว 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV) 
5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง  
   เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง  
    และภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ตั้งไว 298,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 147 ล าดับที่ 66 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

      



- 300 - 
 

   
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว       

    
01. โครงการจัดซื้อเครื่องซักผาประจ าหอพักนักกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 145,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา  
จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 14,500 บาท  
เป็นเงิน 145,000 บาท ประจ าหอพักนักกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เครื่องซักผาแบบธรรมดา 
2) ความกวาง 99 x ยาว 104 x สูง 58 เซนติเมตร 
3) เครื่องซักผาแบบ 2 ถัง  
4) ความจุในการซัก 14 กิโลกรัม  
5) ความจุในการปั่น 7.5 กิโลกรัม  
6) ก าลังไฟขณะซัก/ปั่น (วัตต์) 340/160  
7) ปริมาณการใชน้ ามาตรฐาน 105 ลิตร 
8) น้ าหนักตัวเครื่อง 34 กิโลกรัม แรงดันไฟฟูา 220 -240V/50Hz  
ตั้งไว 145,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 141 ล าดับที่ 56 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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02. โครงการจัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น ส าหรับนักเรียนประจ าหอพัก
นักกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 322,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเตียงนอนแบบ 2 ชั้น 
ประจ าหอพักนักกีฬา โรงเรียนรมไทรวิทยา  
จ านวน 70 หลัง ๆ ละ 4,600 บาท เป็นเงิน 322,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เตียงเหล็กแปฺบเหลี่ยม 2 ชัน้  
2) มีขนาด กวาง x ยาว x สูง   
ไมนอยกวา 96 x 205 x 180 เซนติเมตร  
ตั้งไว 322,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 141 ล าดับที่ 57  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



- 302 - 
 

    
03. โครงการจัดซื้อตูเสื้อผาส าหรับนักเรียนประจ าหอพักนักกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 200,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อตูเสื้อผาส าหรับนักเรียน  
ประจ าหอพักนักกีฬา โรงเรียนรมไทรวิทยา 
จ านวน 34 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 200,600 บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งไว 200,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 141 - 142 ล าดับที่ 58 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
04. คาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว ตามโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชางานชางโรงเรียนค ายางพิทยาคม 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุม
ไม ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต์ แบบมือถือ  
(2) ใชเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  
(3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี  
(4) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา 
(5) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว  
(6) ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน 
ตั้งไว 11,000 บาท โดยใชราคาตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
 

      



- 303 - 
 

2) เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
(2) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวากวา 30 ซีซี 
(4) พรอมใบมีด 
ตั้งไว 19,000 บาท โดยใชราคาตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
รวมตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 138 - 139 ล าดับที่ 52 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
05. คาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว ตามโครงการระบบดูแลนักเรียน 
โรงเรียนตนแบบ 

จ านวน 582,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว  
ตามโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนตนแบบ  
ส าหรับโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ดังนี้ 
1) ตูเสื้อผาเหล็ก จ านวน 50 หลัง ๆ ละ  6,900 บาท  
เป็นเงิน 345,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตูเสื้อผาเหล็กมีขนาดกวาง 91.5 x ลึก 56 x สูง 183 เซนติเมตร   
- มีประตู 2 บานเลื่อนทึบ พรอมกุญแจล็อก 
ตั้งไว 345,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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2) คาจัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 2 ชั้น 
จ านวน 20 หลัง ๆ ละ 4,600 บาท เป็นเงิน 92,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 2 ชั้น 
- ขนาดภายนอกไมนอยกวา  
  กวาง 1,010 X ยาว 2,020 x สูง 2,140 มิลลิเมตร  
  ขาเตียงลาง 6 ขา  
- โครงขาผลิตจากทอกลม  
  ขนาดไมนอย กวา 1 นิ้ว + 2 มิลลิเมตร 
- ชั้นบนมีราวกันตก และมีบันไดขึ้น 
- คานผลิตจากเหล็กทอเหลี่ยม  
  ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว x 2 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร 
- ไมพ้ืนเตียงผลิตจากไมอัด 10 + 2 มิลลิเมตร 
- สามารถรับน้ าหนักได 100 กิโลกรัม/1 ตารางเมตร 
- สามารถถอดประกอบได 
ตั้งไว 92,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  
จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละ 

      

    ไมนอยกวาที่ก าหนด 
- เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยวเปิดฝาบน 
- มีระบบปั่นแหงหรือหมาด 
ตั้งไว 145,000 บาท โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2563 
รวมตั้งไว 582,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(แกไข ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2563 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 4 - 5 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
คาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชางานชาง โรงเรียนค ายางพิทยาคม 

จ านวน 7,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย  
แบบมือถือ แบบสายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขับดวยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไมนอยกวา 600 วัตต์  
2) ขนาดฐานขัดขั้นต่ า 75 มิลลิลิตร 
ตั้งไว 7,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 138 – 139 ล าดับที่ 52 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
ครุภัณฑ์กีฬา       

    
01. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพส าหรับนักกีฬา 
โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 154,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบ สมรรถภาพ
ส าหรับนักกีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ทดสอบสมรรถภาพ ส าหรับนกักีฬาโรงเรียนรมไทรวิทยา ดังนี้ 
1) เครื่องวัดก าลังหลังและขา  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  38,000 บาท  
เป็นเงิน 76,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ชวงการวัด : 20 ถึง 300 กิโลกรัม  
- ความละเอียดในการวัด : 0.5 กิโลกรัม  
- แสดงผล : LCD 4 หลัก  
- รายการแสดงผล : คาท่ีวัดไดแตละคา และคาสูงสุด  
- หยุดอัตโนมัติ : ประมาณ 1 นาท ีหลังจากการวัดครั้งสุดทาย  
- แบตเตอรี่ : AAA 2 กอน อายุการใชงานแบตเตอรี่ : 
  ประมาณ 100 ชั่วโมง 
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2) เครื่องวัดแรงบีบมือ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  21,500 บาท  
เป็นเงิน 43,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ชวงในการวัดตั้งแต 5 ถึง 100 กิโลกรัม 
- คาความละเอียดในการวัด 0.1 กิโลกรัม 
- คาความแมนย าในการวัด +  2.0 กิโลกรัม 
- หนาจอ LCD แสดงผลแบบตัวเลข 4 หลัก 
- หนาจอแสดงผลคาที่วัดได และคาเฉลี่ย 
- มีระบบปิดการท างานอัตโนมัติภายใน 1 นาที  
  หลังจากการใชงานครั้งสุดทาย 
- แหลงพลังงานเป็นแบตเตอรี่ (ขนาด AAA) จ านวน 2 กอน 
- อายุการใชงานของแบตเตอรี่ 100 ชั่วโมง 
- ขนาดโดยประมาณ กวาง 154 x ยาว 235 x สูง 62 มิลิเมตร 
 
3) เครื่องวัดความออนตัวดานหนา  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000  บาท      
เป็นเงิน 6,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ใชส าหรับการทดสอบความออนตัว 
- ชวงวัดระยะความออนตัวไดตั้งแต -30 เซนติเมตร  
  ถึง + 30 เซนติเมตร 

      

  - โครงสรางท าจากเหล็กและไม 
- สามารถพับเก็บได 
 
4) เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดองค์ประกอบของรางกาย  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- วัด% ไขมันในรางกาย (Body Fat)  
- วัด % กลามเนื้อโครงราง (Skeletal Muscle)  
- ดัชนีมวลกาย  
- อัตราเผาผลาญพลังงานขณะพัก (RM)  
- ไขมันในชองทอง (Visceral Fat)  
- อายุรางกาย (Body Age)  
- บันทึกขอมูลบุคคลได 4 คน  
- แสดงคาเปรียบเทียบจากครั้งกอน  
- ระบบจดจ าผูใชงาน (Auto User Recognition)  
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- ระบบอานคาในเด็ก (Kids Algorithm) All for Healthcare 
  รายละเอียดตัวเครื่อง 
- แบตเตอรี่ : AAA 4 กอน 
 
5) เครื่องวัดความจุปอด Spirometers  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  11,000 บาท เป็นเงิน 22,000  บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีชวงการวัด 1,000 - 7,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
- ความละเอียดในการวัดอยางนอย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
- ขนาดเสนผาศูนย์กลาง ประมาณ 66 มิลลิเมตร 
  และสูงประมาณ 85 มิลลิเมตร 
- ใชไดทั้งสถานพยาบาล, สถานออกก าลังกาย หรือที่บาน 
- มีหลอดเปุา สามารถแยกใชส าหรับแตละคน 
ตั้งไว 154,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 51 ล าดับที่ 2 
หนวยงาน ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

    
02. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายและอุปกรณ์ฟิตเนสประจ า 
โรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 496,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
และอุปกรณ์ฟิตเนสประจ าโรงเรียนรมไทรวิทยา  
จ านวน 10 รายการ ดังนี้ 
1) 4 STATIOM HOME GYM (เครื่องบริหารกลามเนื้อ)  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร 
- มี 4 สถานีในการออกก าลังกาย 
- มีแผนน้ าหนักในตัว สามารถปรับหนัก – เบาไดงาย ๆ 
  
 

      



- 308 - 
 

2) เครื่องออกก าลังกายสมิทแมชชีน (กลามเนือ้สวนแขน)  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 75,900 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 75 มิลลิเมตร 
- บริหารกลามเนื้อสวนแขน และหลัง 
- แผนเหล็ก ขางละ 20 แผน 
- ขนาด 110 x 145 x 215 มิลลิเมตร 
 
3) เครื่องบริหารกลามเนื้อ (สวนหัวไหล)  
จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 35,900 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร 
- รองรับแผนน้ าหนักโอลิมปิกรู 2 นิ้ว 
- มีบาร์โหนพรอมนวมจับกระชับที่ปลายดาม 
 
4) เครื่องบริหารกลามเนื้อ (สวนบน)  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 94,500 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- แผนน้ าหนักเป็นเหล็ก  
  ซีเมนต์ขางละ 100 กิโลกรัม รวม 200 กิโลกรัม 
- โครงสรางเหล็ก 50 x 75 มิลลิเมตร 

      

  - ขนาด 20 x 98 x 220 เซนติเมตร 
 
5) เครื่องบริหารกลามเนื้อ (สวนลาง เอว สะโพก)  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 49,900 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 75 มิลลิเมตร 
- บริหารกลามเนื้อสวนลาง เอว สะโพก 
- ใชฝึกรวมกับมาราบฝึกดัมเบลล์ไดทุกรุน 
- ขนาด 200 x 154 x 212 เซนติเมตร 
- ปรับเลนได อกบน อกกลาง อกลาง ยืนเลน 
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6) เครื่องฝึกกลามเนื้ออกสวนกลาง   
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,900 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 75 มิลลิเมตร 
- โครงสรางแข็งแกรง ฝึกรวมกับบาร์โอลิมปิกได 
- ฝึกกลามเนื้ออกสวนกลาง 
- ขนาด 94 x 184 x 130 เซนติเมตร 
 
7) เกาอ้ี SIT UP เครื่องบริหารกลามเนื้อสวนทอง  
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 35,600 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- โครงสรางท าจากเหล็กขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร 
- รับน้ าหนักรวมไดกวา 120 กิโลกรัม 
- ปรับพนักพิงไดหลายระดับ 
- ขนาด 67 x 172 x 85 สูงสุด 127 เซนติเมตร 
 
8) Smith Machine เครื่องบริหาร 
ในรูปแบบของสมิทแมชชีน + บาร์โหน  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,900 บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- เครื่องบริหารในรูปแบบสมิธแมชชีน + บาร์โหน 
- รองรับแผนน้ าหนักโอลิมปิกรู 2 นิ้ว 
- โครงสรางใชเหล็กขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
  มีที่เก็บแผนน้ าหนัก 2 จุด 
- มีเซฟตี้เพ่ือความปลอดภัยรองรับการหลนในขณะหมดแรง 
  มีลูกยาง 4 จุด เครื่องไมขยับขณะเลน ตัวเครื่องเคลือบสีผุน 
  ดวยระบบ Electrostatic Powder Coating 
  กันสนิมผานการอบดวยอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส 
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9) อุปกรณ์ฝึกกลามเนื้อ สามารถฝึกกลามเนื้อไดหลายจุด 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,900 บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาด 1520 x 995 x 2020 มิลลิเมตร 
- โครงสรางท าจากเหล็กเคลือบสีปูองกันสนิมอยางดี 
- มีแผนน้ าหนัก 10 แผน แผนละ 10 ปอนด ์
- ใชระบบสายสลิงในการดึงน้ าหนักขนาด 5 มิลลิเมตร 
- ทนแรงดึงสูงสุด 2400 ปอนด์ 
- ใชลูกรอกระบบลูกปืนในการลดแรงตานทาน 
- เบาะนั่งปรับสูง ต่ า ได 3 ระดับ 
- สามารถใชฝึกกลามเนื้อไดหลายจุด 
- รองรับน้ าหนักผูเลนได 150 กิโลกรัม 
 
10) บาร์โหน บาร์ดึงขอ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,900 บาท 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
- ขนาด 60 x 145 x 224 เซนติเมตร 
- รองรับน้ าหนักผูเลนได 150 กิโลกรัม 
- มาพรอมฟังก์ชั่นทาเลนเวทส าหรับกลามเนื้อหนาอก 
  ออกแบบโครงสรางใหดูแข็งแรง ทนทาน 
ตั้งไว 496,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 65 - 69 ล าดับที่ 1  
หนวยงาน ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



- 311 - 
 

   
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป       

    
01. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ตามโครงการสงเสริม 
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นโรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป  
ตามโครงการสงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 10 รายการ ดังนี้ 
1) กลองเส็ง จ านวน 9 คู ๆ ละ 30,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- หุนกลองท าดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมมะมวง ไมจามจุรี  
  ไมประดู ไมแดง ขึ้นหนังสองหนาดวยหนังวัว 
- หุนกลองมีความยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
- ตัวกลองมีจ านวน 1 คู ขนาดแตละใบมีความกวาง 
  ของหนังกลอง หนาดานใหญมีเสนผานศูนย์กลาง 
  ไมนอยกวา 15 นิ้ว และหนาดานเล็กมี 
  เสนผานศูนย์กลางไมนอยกวา 10 นิ้ว 
- มีสายโยงเรงเสียง ท าดวยเชือกไนลอนหรือเชือกดาย 
ตั้งไว 270,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
2) กลองสะบัดชัย จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 15,000 บาท     
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- หุนกลองท าดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมมะมวง ไมจามจุรี  
  ไมมะขาม ขึ้นหนังสองหนาดวยหนังวัว 
- หุนกลองมีความยาวไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
- ความกวางของหนังหนากลองทั้งสอง มีเสนผานศูนย์กลาง 
  ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
- มีสายโยงเรงเสียง ท าดวยเชือกไนลอนหรือเชือกดาย 
ตั้งไว 30,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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3) กลองยาวอีสาน (1 ชุด ตอ 4 ใบ) พรอมขาตั้ง   
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- หุนกลองท าดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมมะมวง ไมจามจุรี  
  หุนกลองสูงระหวาง 75 - 80 เซนติเมตร รูปทรงไดมาตรฐาน 
- กลอง 1 ชุด มีจ านวน 4 ใบ หนากลองขึงตึงดวยหนังวัว  
  มีเสนผาศูนย์กลางหนากลองระหวาง 9 นิ้ว ถึง 10.5 นิ้ว  

      

    ขึงตึงไดระดับเสียงมาตรฐาน 
- สายโยงเรงหนังกลองท าจากเชือกไนลอนหรือเชือกดาย 
- ขาตั้งกลองท าดวยเหล็กพรอมเคลือบสี 
ต้ังไว  19,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
4) กลองร ามะนา พรอมขาตั้ง 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ลูกกลองร ามะนาท าดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมมะมวง ไมจามจุรี  
- ตัวกลองร ามะนามีความยาวระหวาง 30 - 40 เซนติเมตร 
- หนากลองร ามะนาขึงดวยหนังวัว เสนผานศูนย์กลาง 
  ไมต่ ากวา 17 นิ้ว ขึงหนังไดเสียงมาตรฐาน 
- สายโยงเรงหนังกลองท าจากเชือกไนลอนหรือเชือกดาย 
- ขาตั้งกลองท าดวยเหล็กพรอมเคลือบสี 
ตั้งไว 15,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
5) โปงลาง 16 ลูก พรอมขาตั้ง 1 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- โปงลางท าดวยไมมะหาดทองหรือไมมะหาดด า  
  ไมแหงสนิท จ านวน 16 ลูก  
- โปงลางลูกใหญ ยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  
  เสนผาศูนย์กลางไมนอยกวา 6 เซนติเมตร ลูกถัดไปลดหลั่นกัน 
  ตามล าดับดวยความสวยงาม รอยเชือกผูกติดกันเป็นผืน  
- ไมตีโปงลางท าดวยไมเนื้อแข็ง 
- ขาตั้งโปงลางลักษณะยืนตี ท าดวยไมเนื้อแข็งหรือเหล็ก  
  สามารถถอดประกอบได เคลือบเงาหรือท าสีสวยงาม 
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- คุณภาพเสียงโปงลางตีดัง กังวาน 
ตั้งไว 12,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
6) พิณโปรงไฟฟูา 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวพิณท าดวยไมขนุนหรือเนื้อไมตามเหมาะสม 
- ตัวพิณติดปิ๊กอัฟขยายเสียงแบบ Humbucker 1 ตัว 
- ลูกบิดท าดวยเหล็กชุบ 3 ตัว 
- หัวพิณแกะสลักหัวพญานาคสามารถถอดได 
- ความยาวตัวพิณไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวพิณไมนอยกวา 1 นิ้ว 
- ความกวางตัวพิณ ไมนอยกวา 8 นิ้ว 
- ฝังขั้นเฟรต 15 เฟรต 15 ชองเสียง  
  ระยะเสียงมาตรฐานลงที่คอพิณ 
- มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา 1 ปุุม  
  และปรับสัญญาณเสียงทุม/แหลม 1 ปุุม 
- มีสายสะพายหนังหรือผา 1 เสน 
- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
- คุณภาพเสียงพิณ ดีดเบาดังกังวาน  
  สายพิณไมกระทบขั้นเสียง 
- มีชองรับสัญญาณขยายเสียง 
- สายพิณมีจ านวน 3 สาย แตละสาย  
  มีขนาดลดไหลตามมาตรฐานเสียงสากล 
- มีกระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
ตั้งไว 4,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
7) พิณเบสไฟฟูา 1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวเบสท าดวยไมเนื้อแข็ง 
- ตัวเบสติดปิ๊กอัฟขยายเสียง 1 ตัว (Humbucker) 
- ลูกบิดท าดวยเหล็ก 4 ตัว 
- หัวเบสแกะสลักพญานาคสามารถถอดได 
- ความยาวตัวเบสไมนอยกวา 110 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวเบสไมนอยกวา 1 นิ้ว 
- มีความกวางของตัวเบส ไมนอยกวา 9 นิ้ว 
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- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
- มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา 1 ปุุม  
  และปรับสัญญาณเสียงทุม/แหลม 1 ปุุม 
- มีชองเสียบรับสัญญาณขยายเสียง 
- มีสายสะพายหนังหรือผา 1 เสน 
- คุณภาพเสียงเบสไฟฟูาตามลักษณะเบสสากล  
  สายเบสทั้ง 4 สาย ไมกระทบขั้นเสียง  
  มีกระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
ต้ังไว 8,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 360,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 132 - 133 ล าดับที่ 45 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    

02. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ตามโครงการสงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศทางดานดนตรีสากล 
โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 129,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป  
ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
สูความเป็นเลิศทางดานดนตรีสากล 
โรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
1) กลองชุด จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- กลองใหญ (Bass Drum) 1 ใบ ตัวกลองท าดวยไม  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมต่ ากวา 22 นิ้ว   
  คุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไป  
  ของกลองใหญอยางครบถวน 
- กลองฟลอร์ทอม (Floor Tom-Tom) 1 ใบ  
  ตัวกลองท าดวยไม ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมต่ ากวา 16 นิ้ว   
  คุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไป  
  ของกลองฟลอร์ทอมอยางครบถวน 
- กลองทอม – ทอม  (Tom - Tom) 2 ใบ  
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  ตัวกลองท าดวยไม  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางระหวาง 10 - 14 นิ้ว 
  มีคุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไปของกลองทอม-ทอม  
  อยางครบถวน 
- กลองสแนร์ (Snare Drum) 1 ใบ ตัวกลองท าดวยไม  
  และขอบกลองท าดวยโลหะชุบ ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 14 นิ้ว  
  มีคุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไปของกลองสแนร์ 
  อยางครบถวน   
  โดยมีที่ปรับแตงความตึงของสายสแนร์ 
- ฉาบใหญ (Cymbal) จ านวน 3 ฝา มีเสียงใสกังวาน  
  สวนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษอยางดี  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางแตกตางกันระหวาง 14 - 18 นิ้ว 
- ฉาบไฮ - แฮท (Hi - Hat) มีเสียงใสกังวาน สวนผสมของฉาบ  
  ผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษอยางดี  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 13 - 15 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 

      

  - อุปกรณ์ประกอบส าหรับกลองชุด ดังตอไปนี้ 
  (1) กระเดื่องส าหรับกลองใหญ (Bass Drum Pedal)  
      ท าดวยโลหะชุบ ที่สามารถปรับระดับความยืดหยุน 
      ของสปริงได 1 ชุด 
  (2) ขาตั้งฉาบไฮ -  แฮท (Hi – Hat Stand) ท าดวยโลหะชุบ 
      ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า และความยืดหยุน 
      ของสปริงได 1 ชุด 
  (3) ขาตั้งฉาบใหญ (Cymbal Stand) ท าดวยโลหะชุบ  
      ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียง 
  (4) ของฉาบได 3 ชุด 
  (5) ขาตั้งกลองสแนร์ (Snare Stand) ท าดวยโลหะชุบ  
      ที่สามารถปรับระดับต าแหนงความเอียงของตัวกลอง 
      ได 1 ชุด 
  (6) เกาอ้ีส าหรับกลองชุด ที่สามารถปรับ 
       ระดับความสูง – ต่ า  1 ชุด 
  (7) ไมตีกลองชุด ท าจากเนื้อไมอยางดี 2 คู 
  (8) คาวเบล (Cow Bell)  1 อัน 
  (9) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับแตงเสียง 1 ชุด 
ตั้งไว 33,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 

      



- 316 - 
 

2) กีตาร์ไฟฟูา Lead จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเครื่อง (Body) ท าดวยเนื้อไมอยางดี 
- คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว  
  สามารถปรับแกนเพ่ือท าใหคอกีตาร์อยูในระดับแนวตรงได 
- มีสะพานนิ้วท าดวยไม และมี Fret ท าดวยโลหะนิกเกิล 
  จ านวนไมนอยกวา 20 Fret 
- มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวางสายกีตาร์กับคอกีตาร์  
   สามารถปรับระดับเฉพาะไดในแตละสาย  
   โดยอยูท่ีต าแหนงล าตัวหรือคอกีตาร์ก็ได พรอมสายกีตาร์  
   จ านวน 6 สาย  
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ท าดวยโลหะ  
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) แบบ Humbucker  
  ที่มีคุณภาพจ านวน 2 ตัว 
- มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา (Volume) 
  และความทุม-แหลม (Tone) ของเสียงไดไมต่ ากวา 2 ตัว 
อุปกรณ์สวนประกอบดังตอไปนี้  
   (1) สายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดี  
       สามารถปรับความสั้น-ยาวได 1 เสน 
   (2) สายสัญญาณมีความยาวไมต่ ากวา 5 เมตร  
       พรอมหัวเสียบ (Phone Plug) 2 อัน  
       ซึ่งตอเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ดาน  
       อยางเรียบรอย 1 เสน 
   (3) อุปกรณ์ส าหรับดีด (Pick) อยางดี 1 อัน 
ตั้งไว 19,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) กีตาร์ไฟฟูา chord จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 13,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเครื่อง (Body) ท าดวยเนื้อไมอยางดี 
- คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว  
  สามารถปรับแกนเพ่ือท าใหคอกีตาร์อยูในระดับแนวตรงได 
- มีสะพานนิ้วท าดวยไม และมี Fret ท าดวยโลหะนิกเกิล 
  จ านวนไมนอยกวา 20 Fret 
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- มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวางสายกีตาร์กับคอกีตาร์  
  สามารถปรับระดับเฉพาะไดในแตละสาย  
  โดยอยูท่ีต าแหนงล าตัวหรือคอกีตาร์ก็ได  
  พรอมสายกีตาร์ จ านวน 6 สาย  
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ท าดวยโลหะ  
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มีคุณภาพจ านวน 3 ตัว 
- มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา (Volume)  
  และความทุม-แหลม (Tone) ของเสียงไดไมต่ ากวา 2 ตัว 
- อุปกรณ์สวนประกอบดังตอไปนี้  
   (1) สายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดี  
       สามารถปรับความสั้น-ยาวได 1 เสน 
   (2) สายสัญญาณมีความยาวไมต่ ากวา 5 เมตร  
       พรอมหัวเสียบ (Phone Plug) 2 อัน  
       ซึ่งตอเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ดาน  
       อยางเรียบรอย 1 เสน 
   (3) อุปกรณ์ส าหรับดีด (Pick) อยางดี 1 อัน 
ตั้งไว 13,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
4) กีตาร์เบส 5 สาย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเครื่อง (Body) ท าดวยเนื้อไมอยางดี 
- คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว  
  สามารถปรับแกนเพ่ือท าใหคอกีตาร์ อยูในระดับแนวตรงได 
- มีสะพานนิ้วท าดวยไม และมี Fret ท าดวยโลหะนิกเกิล 
  จ านวนไมนอยกวา 20 Fret 
- มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวางสายกีตาร์กับคอกีตาร์  
  สามารถปรับระดับเฉพาะไดในแตละสาย  
  โดยอยูท่ีต าแหนงล าตัว พรอมสายกีตาร์ จ านวน 5 สาย 
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 5 อัน ท าดวยโลหะ  
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มีคุณภาพจ านวน 2 ตัว  
- มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา (Volume)  
  และความทุม-แหลม (Tone) ของเสียงไดไมต่ ากวา 2 ตัว 
- อุปกรณ์สวนประกอบดังตอไปนี้ 
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   (1) สายสะพายกีตาร์เบสที่มีคุณภาพดี สามารถปรับความสั้น-  
        ยาวได 1 เสน 
   (2) สายสัญญาณมีความยาวไมต่ ากวา 5 เมตร  
       พรอมหัวเสียบ (Phone Plug) 2 อัน  
       ซึ่งตอเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ดาน  
       อยางเรียบรอย 1 เสน 
   (3) อุปกรณ์ส าหรับดีด (Pick) อยางดี 1 อัน 
ตั้งไว 19,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
5) ซินธิไซเซอร์คีย์บอร์ด จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีจ านวนลิ่มนิ้ว (Keyboards) 61 ลิ่มนิ้ว  
  และมีขนาดไดมาตรฐาน  
- ระบบเสียงเป็นระบบ Polyphonic Synthesizer  
  (เสียงสังเคราะห์)  ไมต่ ากวา 128 Voice   
  และมีระบบเสียงมาตรฐานแบบ General Midi2 (Gm2)  
- มีชองเชื่อมตอ USB และชอง Out put (L/MONO, R)  
  มีชอง Phones Jack และ Pedal Jack 
- ระบบความถ่ีของเสียง A = 440 Hz  
- เป็นเครื่องที่ใชกับกระแสไฟฟูาสลับ AC 220 โวลท์  
- มีอุปกรณ์ประกอบครบดังตอไปนี้  
  (1) ขาตั้งเครื่อง (Keyboards Stand)  1 ชุด  
  (2) มีคูมือการใช Keyboard ที่ตรงกับรุน ยี่หอ 
ตั้งไว 30,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
6) มัลติเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟูา  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มี AD Conversion 24 bits และ Adaptive Focus method 
- มี DA Conversion 24 bits 
- มี Sampling Frequency 44.1 kHz 
- มี Patches 36 User และ 36 Preset 
- มี Pedal switch 8 และ Expression pedal 1 
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- คา Nominal Input Level Guitar Input  -10 dBu  
  และคา Aux In -20 dBu 
- คา Input Impedance Guitar Input 1 M ohm  
  และคา Aux In 27 k ohms 
- คา Nominal Output Level Gt. Amp Output L/MONO,  
  R: -10 dBu และคา Rec Out/Phones -10 dBu 
- คา Output Impedance Gt. Amp Output L/MONO,  
  R: 2 k ohms และคา Rec Out/Phones 44 ohms 
- คา Recommended Load Impedance Gt. Amp  
  Output L/MONO, R: 10 k ohms or greater 
   และคา Rec Out/Phones 16 ohms or greater 
- ชองเชื่อมตอ Guitar Input jack 1/4 inch phone type 
- ชองเชื่อมตอ Guitar Amp Output L/MONO,  
  R jack 1/4-inch phone type 
- ชองเชื่อมตอ Rec Out/Phones jack Stereo miniature  
  phone type 
- ชองเชื่อมตอ Aux In jack Stereo miniature phone type 
- ชองเชื่อมตอ USB Computer port USB type B 
- ชองเชื่อมตอ DC IN jack  
- จอแสดงผล 7 segments และ 2 digits LED 
- มีอแดปเตอร์จายไฟ 1 อัน 
- ตัวเครื่องสามารถใสถาน AA จ านวน 6 กอน 
ตั้งไว 15,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 129,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 133 – 135 ล าดับที่ 46 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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03. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ตามโครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีสากล 

จ านวน 57,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป  
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จ านวน 4 รายการ  
ส าหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนรมไทรวิทยา ดังนี้ 
1) กลองชุด จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- กลองใหญ (Bass Drum) 1 ใบ ตัวกลองท าดวยไม  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมต่ ากวา 22 นิ้ว   
  คุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไป  
  ของกลองใหญอยางครบถวน 
- กลองฟลอร์ทอม (Floor Tom-Tom) 1 ใบ  
  ตัวกลองท าดวยไม ขนาดเสนผานศูนย์กลางไมต่ ากวา 16 นิ้ว   
  คุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไป  
  ของกลองฟลอร์ทอมอยางครบถวน 
- กลองทอม – ทอม  (Tom - Tom) 2 ใบ ตัวกลองท าดวยไม  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางระหวาง 10 - 13 นิ้ว  
  มีคุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไป ของกลองทอม-ทอม 
  อยางครบถวน 
- กลองสแนร์ (Snare Drum) 1 ใบ ตัวกลองท าดวยไม  
  และขอบกลองท าดวยโลหะชุบ ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 14 นิ้ว  
  มีคุณลักษณะสวนประกอบโดยทั่วไปของกลองสแนร์ 
  อยางครบถวน โดยมีที่ปรับแตงความตึงของสาย สแนร์ 
- ฉาบใหญ (Cymbal) จ านวน 1 ฝา มีเสียงใสกังวาน  
  สวนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษอยางดี  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลางระหวาง 14 - 16 นิ้ว 
- ฉาบไฮ - แฮท (Hi - Hat) มีเสียงใสกังวาน  สวนผสมของฉาบ 
  ผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษอยางดี  
  ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 13 - 15 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
- อุปกรณ์ประกอบส าหรับกลองชุด ดังตอไปนี้ 
  (1) กระเดื่องส าหรับกลองใหญ (Bass Drum Pedal)  
      ท าดวยโลหะชุบ ที่สามารถปรับระดับความยืดหยุน 

      

      
        ของสปริงได 1 ชุด 
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  (2) ขาตั้งฉาบไฮ -  แฮท (Hi – Hat Stand) ท าดวยโลหะชุบ  
      ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า และความยืดหยุน 
      ของสปริงได 1 ชุด 
  (3) ขาตั้งฉาบใหญ (Cymbal Stand) ท าดวยโลหะชุบ  
      ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียง 
      ของฉาบได 1 ชุด 
  (4) ขาตั้งกลองสแนร์ (Snare Stand) ท าดวยโลหะชุบ  
     ที่สามารถปรับระดับต าแหนงความเอียงของตัวกลองได 1 ชุด 
  (5) เกาอ้ีส าหรับกลองชุด ที่สามารถปรับระดับความสูง – ต่ า   
      1 ชุด 
  (6) ไมตีกลองชุด ท าจากเนื้อไมอยางดี 1 คู 
  (7) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับแตงเสียง 1 ชุด 
 - มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 18,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
2) กีตาร์ไฟฟูา จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเครื่อง (Body) ท าดวยเนื้อไมอยางดี 
- คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว  
  สามารถปรับแกนเพ่ือท าใหคอกีตาร์อยูในระดับแนวตรงได 
- มีสะพานนิ้วท าดวยไม และมี Fret ท าดวยโลหะนิกเกิล 
  จ านวนไมนอยกวา 21 Fret 
- มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวางสายกีตาร์กับคอกีตาร์  
  สามารถปรับระดับเฉพาะไดในแตละสาย  
  โดยอยูท่ีต าแหนงล าตัวหรือคอกีตาร์ก็ได พรอมสายกีตาร์  
  จ านวน 6 สาย  
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ท าดวยโลหะ  
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มีคุณภาพจ านวน 2 ตัว 
- มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา (Volume)  
  และความทุม-แหลม (Tone) ของเสียงไดไมต่ ากวา 2 ตัว 
- อุปกรณ์สวนประกอบดังตอไปนี้  
  (1) สายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดี  
      สามารถปรับความสั้น-ยาวได 1 เสน 
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  (2) สายสัญญาณมีความยาวไมต่ ากวา 5 เมตร  
     พรอมหัวเสียบ (Phone Plug) 2 อัน  
     ซึ่งตอเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ดาน  
     อยางเรียบรอย 1 เสน 
  (3) อุปกรณ์ส าหรับดีด (Pick) อยางดี 1 อัน 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี  
ตั้งไว 9,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
3) กีตาร์เบส จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเครื่อง (Body) ท าดวยเนื้อไมอยางดี 
- คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว  
  สามารถปรับแกนเพ่ือท าใหคอกีตาร์ อยูในระดับแนวตรงได 
- มีสะพานนิ้วท าดวยไม และมี Fret  
  ท าดวยโลหะนิกเกิลจ านวนไมนอยกวา 20 Fret 
- มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวางสายกีตาร์กับคอกีตาร์  
  สามารถปรับระดับเฉพาะไดในแตละสาย  
  โดยอยูท่ีต าแหนงล าตัว พรอมสายกีตาร์ จ านวน 4 สาย 
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 4 อัน ท าดวยโลหะ  
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มีคุณภาพ 
  จ านวน 1 ตัว  
- มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา (Volume)  
  และความทุม-แหลม (Tone) ของเสียงไดไมต่ ากวา 2 ตัว 
- อุปกรณ์สวนประกอบดังตอไปนี้ 
  (1) สายสะพายกีตาร์เบสที่มีคุณภาพดี  
      สามารถปรับความสั้น-ยาวได 1 เสน 
  (2) สายสัญญาณมีความยาวไมต่ ากวา 5 เมตร  
     พรอมหัวเสียบ (Phone Plug) 2 อัน  
     ซึ่งตอเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ดาน  
     อยางเรียบรอย 1 เสน 
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  (3) อุปกรณ์ส าหรับดีด (Pick) อยางดี 1 อัน 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 5,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
4) คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีจ านวนลิ่มนิ้ว (Keyboards) 61 ลิ่มนิ้ว และมีขนาดไดมาตรฐาน 
- ระบบเสียงเป็นระบบ Polyphonic Synthesizer  
  (เสียงสังเคราะห์)  ไมต่ ากวา 128 Voice   
  และมีระบบเสียงมาตรฐานแบบ General Midi2 (Gm2)  
- มีชองเชื่อมตอ USB และชอง Out put (L/MONO,R)  
  มีชอง PHONES Jack และ PEDAL Jack 
- ระบบความถ่ีของเสียง A = 440 Hz  
- เป็นเครื่องที่ใชกับกระแสไฟฟูาสลับ AC 220 โวลท์  
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งไว 25,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 57,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 663 ล าดับที่ 18 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
04. คาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ตามโครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีวงโปงลางและเครื่องเสียงโรงเรียนรมไทรวิทยา 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป  
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลางและเครื่องเสียง  
โรงเรียนรมไทรวิทยา จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 
1) โปงลาง 15 ลูก พรอมขาตั้ง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- โปงลางท าดวยไมมะหาดทองหรือไมมะหาดด า  
  ไมแหงสนิท จ านวน 15 ลูก มี 7 เสียง (โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที) 
- โปงลางลูกใหญ ยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
  เสนผาศูนย์กลางไมนอยกวา 6 เซนติเมตร 
  ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามล าดับ ดวยความสวยงาม  
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  รอยเชือกผูกติดกันเป็นผืน ไมมีการเคลือบเงาหรือท าสี 
- ไมตีโปงลางท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- ขาตั้งโปงลางลักษณะยืนตี ท าดวยไมเนื้อแข็งหรือขาเหล็ก 
  สามารถถอดประกอบได เคลือบเงาและท าสีสวยงาม 
- คุณภาพเสียงโปงลางตีดัง กังวาน  
ตั้งไว 25,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
2) พิณเบสไฟฟูา จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวเบสท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- ตัวเบสติดปิ๊กอัฟขยายเสียง 1 ตัว (Hummaking) 
- ลูกบิดท าดวยเหล็กชุบโครเมียม 4 ตัว 
- หัวเบสแกะสลักพญานาคสามารถถอดได 
- ความยาวตัวเบสไมนอยกวา 110 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวเบสไมนอยกวา 1 นิ้ว 
- มีความกวางของตัวเบสไมนอยกวา 9 นิ้ว 
- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
- มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา 1 ปุุม และปรับสัญญาณเสียง 
  ทุม/แหลม 1 ปุุม 
- มีชองเสียบรับสัญญาณขยายเสียง 
- มีสายสะพายหนังหรือผา 1 เสน 

      

  - คุณภาพเสียงเบสไฟฟูาตามลักษณะเบสสากล  
  สายเบสทั้ง 4 สาย ไมกระทบขั้นเสียง 
- ฝังเฟรต 24 เฟรต 24 ชองเสียง ระยะเสียงมาตรฐานเบสสากล 
  ที่คอเบส 
- หยองหลัง (Saddle) ท าดวยโลหะหรือ 
  สแตนเลสตามมาตรฐานเบสสากล สามารถปรับระยะได 
- หยองหนา (Nut) ท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- มีกระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
- สายเบสมีจ านวน 4 สาย ไลเลียงตามขนาดมาตรฐานเบสสากล 
ตั้งไว 8,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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3) พิณโปรง จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
- ตัวพิณโปรงท าตัวดวยไมขนุนหรือเนื้อไมตามเหมาะสม 
- ตัวพิณโปรงฉลุลายกนกหรือลายสากลสวยงาม 
- ลูกบิดท าดวยเหล็กชุบโครเมียม 3 ตัว 
- หัวพิณโปรงแกะสลักหัวพญานาคสามารถถอดได 
- คอพิณฝังเฟรต 15 เฟรต 15 ชองเสียง ระยะมาตรฐานที่คอพิณ 
- ความยาวตัวพิณโปรงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวพิณ ไมต่ ากวา 2 นิ้ว 
- ความกวางตัวพิณ ไมต่ ากวา 20 เซนติเมตร 
- หยองหลังท าดวยไมเนื้อแข็ง 
- หยองหนา (Nut) ท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- สายพิณมีจ านวน 3 สาย แตละสายลดไหลตามมาตรฐานสากล 
- กระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
ตั้งไว 9,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
4) พิณไฟฟูาแท็กเดี่ยว จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวพิณท าตัวดวยไมขนุนหรือเนื้อไมตามเหมาะสม 
- ตัวพิณติดปิ๊กอัฟขยายเสียงแบบ Single Coil 1 ตัว 
- ลูกบิดท าดวยเหล็กชุบ 3 ตัว 
- หัวพิณแกะสลักหัวพญานาคสามารถถอดได 
- ความยาวตัวพิณไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวพิณไมนอยกวา 1 นิ้ว 
- ความกวางตัวพิณ ไมนอยกวา 8 นิ้ว  
- ฝังขั้นเฟรต 15 เฟรต 15 ชองเสียง  
  ระยะเสียงมาตรฐานลงที่คอพิณ 
- มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา 1 ปุุม และปรับสัญญาณ 
  เสียงทุม/แหลม 1 ปุุม 
- มีสายสะพายหนังหรือผา 1 เสน 
- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
- คุณภาพเสียงพิณไฟฟูา ดีดเบาดังกังวาน  
  สายพิณไมกระทบขั้นเสียง 
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- มีชองรับสัญญาณขยายเสียง 
- สายพิณมีจ านวน 3 สาย แตละสาย มีขนาดลดไหล 
  ตามมาตรฐานเสียงสากล  
- หยองหลัง (Satderl) ท าดวยโลหะหรือสแตนเลส  
  สามารถปรับระยะได 
- หยองหนา (Nut) ท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- มีกระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
ตั้งไว 3,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
 
5) พิณไฟฟูาแท็กคู จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวพิณท าตัวดวยไมขนุนหรือเนื้อไมตามเหมาะสม 
- ตัวพิณติดปิ๊กอัฟขยายเสียงแบบ Humbucker 1 ตัว 
- ลูกบิดท าดวยเหล็กชุบ 3 ตัว 
- หัวพิณแกะสลักหัวพญานาคสามารถถอดได 
- ความยาวตัวพิณไมนอยกวา 75 เซนติเมตร 
- ความหนาตัวพิณไมนอยกวา 1 นิ้ว 
- ความกวางตัวพิณ ไมนอยกวา 8 นิ้ว  
- ฝังขั้นเฟรต 15 เฟรต 15 ชองเสียง ระยะเสียง 
  มาตรฐานลงที่คอพิณ 
- มีตัวปรับสัญญาณความดัง/เบา 1 ปุุม  
  และปรับสัญญาณเสียงทุม/แหลม 1 ปุุม 
- มีสายสะพายหนังหรือผา 1 เสน 
- เนื้อไมเคลือบเงาหรือเคลือบสีสวยงาม 
- คุณภาพเสียงพิณไฟฟูา ดีดเบาดังกังวาน  
  สายพิณไมกระทบขั้นเสียง 
- มีชองรับสัญญาณขยายเสียง 
- สายพิณมีจ านวน 3 สาย แตละสาย มีขนาดลดไหล 
  ตามมาตรฐานเสียงสากล  
- หยองหลัง (Saddle) ท าดวยโลหะหรือสแตนเลส  
  สามารถปรับระยะได 
- หยองหนา (Nut) ท าดวยไมเนื้อแข็ง  
- มีกระดุมใสสายสะพาย 2 ตัว 
ตั้งไว 4,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
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6) กลองยาวอีสาน พรอมขาตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ลูกกลองท าดวยไมขนุน หรือไมมะกอกปุา  
  หรือไมจามจุรีอบใหแหง ทาน้ ายากันแมลง  
  หุนกลองยาวสูงประมาณ 75 เซนติเมตร รปูทรงไดมาตรฐาน 
- หนากลองขึงตึงดวยหนังวัว เสนผาศูนย์กลางหนากลอง 
  ยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ขึงตึงไดระดับเสียงมาตรฐาน 
- สายโยงเรงหนังกลองท าจากเชือกไนลอน 
- ขาตั้งกลองท าดวยเหล็กทาสีด า พรอมเคลือบสี 
ตั้งไว 15,000 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
7) กลองร ามะนา (กลองตุม) พรอมขาตั้ง  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ลูกกลองร ามะนาท าดวยไมเนื้อแข็ง ทาน้ ายากันแมลง  
  ตัวกลองร ามะนามีความยาวไมต่ ากวา 30 เซนติเมตร 
- หนากลองร ามะนาขึงดวยหนังวัว เสนผานศูนย์กลาง 
  หนากลองร ามะนาไมต่ ากวา 15 นิ้ว ขึงหนังไดมาตรฐาน 
- ขาตั้งกลองท าดวยเหล็ก พรอมเคลือบสี 
- กลองร ามะนามีเสียงดังกังวาน 
ตั้งไว 5,500 บาท โดยใชราคาตามทองตลาด 
รวมตั้งไว 70,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 661 – 663 ล าดับที่ 17  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
01. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ านวน 510,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 30 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 510,000 บาท 
ใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
   ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ  
   นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
    มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory  
    รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา  
    มีขนาด ไมนอยกวา 4 GB  
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
    หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวา จ านวน  
    ไมนอยกวา 1 ชอง  
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปนูพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  
    ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
    และ Bluetooth 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
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  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 665 ล าดับที่ 3 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
02. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ านวน 510,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 30 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 510,000 บาท ใชในการเรียนการสอนของ  
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
   (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
   ไมนอยกวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ  
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา  
    มีขนาด ไมนอยกวา 4 GB  
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
    หรือ ชนิด Solid State Drive  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
    หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวา จ านวน  
    ไมนอยกวา 1 ชอง  
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  
    ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
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10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
    และ Bluetooth 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 

      

  และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 147 ล าดับที่ 65  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
03. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 510,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 30 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 510,000 บาท 
ใชในการเรียนการสอนของ โรงเรียนสกลทวาปี 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
   (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
   ไมนอยกวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  
   มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory  
   รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา  
    มีขนาด ไมนอยกวา 4 GB  
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
    หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวา จ านวน 
    ไมนอยกวา 1 ชอง  
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7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  
    ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
     และ Bluetooth 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

      

  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 136 ล าดับที่ 49 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
04. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 

จ านวน 483,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  
ส าหรับประมวลผล จ านวน 21 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท  
เป็นเงิน 483,000 บาท 
ใชในการเรียนการสอนของ โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  
   (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
   พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ  
   นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  
   จ านวน 1 หนวย  
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ  
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด  
    อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
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   (1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบน 
       แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจ า 
       แยกจากหนวยความจ าหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
   (2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ 
       ในการใชหนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 
       ไมนอยกวา 2 GB  
4) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
   มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
   ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
6) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
   หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย  
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  

      

      จ านวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
9) มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
10) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  
     ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
11) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
     และ Bluetooth   
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 60 ล าดับที่ 7  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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05. คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศทางดานภาษา โรงเรียนสกลทวาปี 

จ านวน 25,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ส าหรับโรงเรียนสกลทวาปี จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน  17,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
    (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
    ไมนอยกวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย  
(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ  
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
(3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา  
    มีขนาด ไมนอยกวา 4 GB  
(4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
    หรือ ชนิด Solid State Drive  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
(5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
    หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย  
(6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวา จ านวน  
    ไมนอยกวา 1 ชอง  
(7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง  
(8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
(9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  
    ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)  
(10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
      และ Bluetooth 
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  ตั้งไว 17,000 บาท โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
 
2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  
เป็นเงิน 8,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  
(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
(3) มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
    ไมนอยกวา 19 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที  
(4) มีความเร็วในการพิมพ์รางสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
    ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ  
    ตอนาที (ipm)  
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
(6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  
(7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom      
ตั้งไว 8,600 บาท โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
รวมตั้งไว 25,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์  
หนาที่ 154 – 155 ล าดับที่ 76 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 3,167,900 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,167,900 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 3,096,200 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ ตามโครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน จ านวน 577,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการ จ านวน 12 เดือน 
(1) พนักงานประจ าหองพิพิธภัณฑ์  
จ านวน 1 คน ๆ ละ 10,500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 126,000 บาท 
(2) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,400 บาทตอเดือน เป็นเงิน 225,600 บาท 
(3) เจาหนาที่ท าความสะอาด  
จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,400 บาทตอเดือน เป็นเงิน 225,600 บาท 
ตั้งไว 577,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
หนาที่ 259 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
02. คาจางเหมาบริการ ตามโครงการบริหารจัดการทองฟูาจ าลอง  
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง 

จ านวน 1,890,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ประจ าทองฟูาจ าลองและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์กลางแจง จ านวน 12 เดือน โดยแยกเป็น 
(1) เจาหนาที่ประจ าโซน  
จ านวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 378,000 บาท 
(2) เจาหนาที่ชางเทคนิค  
จ านวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 378,000 บาท 
(3) เจาหนาที่ตอนรับและใหขอมูล  
จ านวน  3 คน ๆ ละ 10,500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 378,000 บาท 
(4) เจาหนาที่ประจ าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง  
จ านวน 5 คน ๆ ละ 9,000 บาทตอเดือน เป็นเงิน 540,000 บาท 
(5) เจาหนาที่ท าความสะอาด จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท 
ตอเดือน เป็นเงิน 216,000 บาท 
ตั้งไว 1,890,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 260 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
03. คาใชจายในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธ์  
การโฆษณาและเผยแพร เชน คาสิ่งพิมพ์ตาง ๆ และคาใชจายในการ
จัดท าเอกสาร แผนปลิว แผนพับ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ  
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ์  
ตามโครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว หนาที่ 259 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธ์  
การโฆษณาและเผยแพร เชน คาสิ่งพิมพ์ตาง ๆ และคาใชจายในการ
จัดท าเอกสาร แผนปลิว แผนพับ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
บริหารจัดการทองฟูาจ าลอง 
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง 
ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว หนาที่ 260 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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04. โครงการดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงสวนบริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
และทองฟูาจ าลองฯ 

จ านวน 480,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงสวน
บริเวณรอบๆ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และทองฟูา
จ าลอง ฯ จ านวน 12 เดือนๆ ละ 40,000 บาท เป็น
เงิน 480,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผูรับจางตองปฏิบัติงาน วันอังคาร - วันอาทิตย์  
   กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่หยุดติดตอกันเกิน 2 วัน  
   ใหมารดน้ าตนไม ดูแลสนามหญาและสวนหยอม 
   บริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ภูพานและทองฟูาจ าลองฯ 
2) ตองมีคนมาปฏิบัติงานอยางนอยวันละ 3 คน 
3) ดูแล บ ารุงรักษา ตนไมและสนามหญา สวนหยอม  
   บริเวณโดยรอบ ๆ พิพิธภัณฑ์ภูพานและทองฟูาจ าลองฯ 
4) ผูรับจางตองเป็นคนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ์ 
   ที่ใชในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอ 
   ตอการปฏิบัติงานดวยทุนทรัพย์ของผูรับจางเอง ยกเวน  
   กระแสไฟฟูา น้ าประปา ผูวาจางยินยอมใหใชไดเทาที่จ าเป็น 
   ตอการดูแล บ ารุงรักษา ตนไมสวนหยอม บริเวณโดยรอบ ๆ 
   พิพิธภัณฑ์ภูพานและทองฟูาจ าลองฯ 
5) ผูรับจางตองเป็นคนจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
   ที่ใชในการบ ารุงรักษาและตกแตงสวน เชน ตนไม ไมดอกไม   
   ประดับ ปุย ฯลฯ ดวยทุนทรัพย์ของผูรับจางเอง 
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044   
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนา การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
หนาที ่19 ล าดับที่ 1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอื่น ๆ 

      

    
โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร) 

จ านวน 124,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสงเสริม 
การจัดกิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร นอกสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาท่ีพักส าหรับนักเรียน  
คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน คาท่ีพักครูและเจาหนาที่ คาเบี้ยเลี้ยงครู 
และเจาหนาที่ คาเวชภัณฑ์ยา และคาน้ ามันรถรับ - สง 
นักเรียนครู และเจาหนาที่ ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกความตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนาที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน   
หนาที่ 26 ล าดับที่ 1                                                                                                                  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ค่าวัสดุ รวม 71,700 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา  
กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ 
ตามโครงการบริหารจัดการทองฟูาจ าลอง 
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 260 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา  
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ วสัดุสิ้นเปลือง เชน 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา  
ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
เชน ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามโครงการบริหารจัดการ 
ทองฟูาจ าลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 260 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 34,945 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุคงทน 
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ ายาดับกลิ่น   
ไมกวาด มุง ฯลฯ ตามโครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
ตั้งไว 29,945 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 259 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
2) เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุคงทน 
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ 
ตามโครงการบริหารจัดการทองฟูาจ าลอง 
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจง 
ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 260 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 19,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ประแจ  
แมแรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) 
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษา
ซอมแซมยานพาหนะของส านักงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน  
ที่อยูในการดูแลรักษาใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของและจ าเป็นตอการบ ารุงรักษา ยานพาหนะ  
เครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  
ตามโครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 259 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 7,055 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ ส าหรับใชกับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่น ๆ  
ตามโครงการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 259 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,820,279 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,188,439 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,188,439 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 2,506,719 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ต าแหนงตาง ๆ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอก 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน  
และเลื่อนระดับต าแหนงเงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือนใหม  
เป็นตน และเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับ 
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหนง  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร  
สวนจังหวัด  จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหารสวน 
จังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนอัตราเทากับ 
อัตราเงินประจ าต าแหนง ใหกับขาราชการที่ไดรับเงิน 
ประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหนง และตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 103,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ต าแหนงประเภท 
บริหารทองถิ่น ประเภทอ านวยการทองถิ่น  
ประเภทวิชาการ และต าแหนงอ่ืน ๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 3,163,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข  
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 348,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 777,840 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 112,640 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 112,640 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
ตามท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 345,200 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 36,000 บาท ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุข 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) เครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ – ขยาย  
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2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 9,000 แผนตอเดือน  
  สวนเกินคาบริการแผนละ 0.25 บาท  
3) ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบ ารุงรักษา  
  และคาใชจายอื่น ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
  ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานกองสาธารณสุข 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 259,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น 
ที่จ าเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
และเครื่องมือตาง ๆ ขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ที่ช ารุดเสียหาย 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติเชนเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต฿ะ เกาอ้ี ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา  
กระดาษไข สิ่งพิมพ์ ทีไ่ดจากการซื้อ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก 
สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน กระบะรถยนต์  
เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์เบรก ครัช ฯลฯ 
ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษา ซอมแซมยานพาหนะ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่อยูในการดูแลรักษา และใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของและจ าเป็นตอการบ ารุงรักษายานพาหนะ 
เครื่องจักรกล และเครื่องกลอื่น ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสาธารณสุข 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ 
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,  
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ  
ส าหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสาธารณสุข 
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งบลงทุน รวม 854,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 854,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง       

    
คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน จ านวน 854,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 2,400  ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ ากวา 110 กิโลวัตต์   
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 854,000 บาท 
ใชส าหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 2,400 ซีซี  
   หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ ากวา 110 กิโลวัตต์   
   ขับเคลื่อน 2 ลอ  
2) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
3) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู 
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
5) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองสาธารณสุข 
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งานโรงพยาบาล รวม 399,950 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 399,950 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 399,950 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
01. โครงการฝึกอบรมใหความรูวิธีปูองกันโรคและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ 

จ านวน 99,950 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ใหความรูวิธีปูองกันโรคและควบคุมการแพรระบาด 
ของโรคติดตอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร 
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะผูเขารับ การฝึกอบรม 
คาตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง  
คาปูายไวนิล คาน้ ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ์  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 40 - 41 ล าดับที่ 2  
หนวยงานกองสาธารณสุข 

      

    
02. โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมปูองกันและตอตานยาเสพติด จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสนับสนุน 
สงเสริมกิจกรรมปูองกันและตอตานยาเสพติด  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ  
อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาเชาสถานที่ 
พรอมเครื่องเสียง คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
คาปูายโครงการ คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
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ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 38 - 39 ล าดับที่ 1 หนวยงานกองสาธารณสุข 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,521,466 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,676,486 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,676,486 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 5,655,192 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
ต าแหนงตาง ๆ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอก 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน  
และเลื่อนระดับต าแหนงเงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือนใหม  
เป็นตน และเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับ 
เงินเดือนขั้นสูง หรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด  จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
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- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหารสวน 
จังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนอัตราเทากับ 
อัตราเงินประจ าต าแหนง ใหกับขาราชการที่ไดรับเงิน 
ประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหนง และตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

   
เงินประจ าต าแหนง จ านวน 103,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ต าแหนงประเภทบริหารทองถิ่น  
ประเภทอ านวยการทองถิ่น ประเภทวิชาการ และต าแหนงอ่ืน ๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 3,687,874 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 163,020 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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งบด าเนินงาน รวม 700,080 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,080 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 144,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแก ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
ตามท่ีมีกฎหมายระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 236,000 บาท 

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 36,000 บาท ส าหรับใชในการปฏิบัติงานของ 
กองสวัสดิการสังคม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) เครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ – ขยาย  
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 9,000 แผนตอเดือน  
    สวนเกินคาบริการแผนละ 0.25 บาท  
3) ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบ ารุงรักษา  
    และคาใชจายอื่น ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น 
ที่จ าเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องมือตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ที่ช ารุดเสียหาย 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติเชนเครื่องปรับอากาศ  
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต฿ะ เกาอ้ี ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก 
วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา  
กระดาษไข สิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก  
วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก  
สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์  
น้ ามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน กระบะรถยนต์  
เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์เบรก ครัช ฯลฯ 
ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่อยูในการดูแลรักษาและใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของและจ าเป็นตอการบ ารุงรักษายานพาหนะ  
เครื่องจักรกล และเครื่องกลอื่น ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ  
ส าหรับใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของกองสวัสดิการสังคม  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก  
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,  
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทกึขอมูล 
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ  
ส าหรับกองสวัสดิการสังคม  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

  
งบลงทุน รวม 144,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 144,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร       

    
คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 

จ านวน 33,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
พรอมเลนส์ถายภาพ จ านวน 1 เครื่อง  
ใชส าหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) กลอง DSLR พรอมอุปกรณ์ ประกอบดวย 
2) เป็นกลองส าหรับถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ระบบ DSLR 
3) เป็นกลองที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ไดและมาพรอมเลนส์ 
4) สามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG , RAW หรือมากกวา 
5) หนาจอ LCD / LED ขนาดไมนอยกวา 3.0 นิ้ว หรือมากกวา 
   มีระบบจัดการที่สนับสนุนและโอนถายขอมูลจากกลอง 
   ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
6) มีฟังก์ชั่น Time Lapse ในตัวกลอง DSLR 
7) มีแฟลชในตัวกลองและชองตอแฟลชภายนอก 
8) มีแบตเตอรี่ (Battery Grip) มาพรอมกับตัวกลอง 
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9) สามารถบันทึกภาพลงหนวยความจ า SD-Card ได 1 ชอง 
   หรือมากกวา 
10) กระเปากลองแบบสะพายหลังหรือสะพายขางที่มีชอง 
   ส าหรับบรรจุกลอง จ านวน 1 ตัว รวมถึงชองใสอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
   และสามารถกันน้ าได 
11) มีคูมือการใชงานจากบริษัทผูผลิต 
12) รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ปี 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
01. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน   
จ านวน 3 เครื่อง 

จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ใชส าหรับ
ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  
    (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
    ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ า 
    แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
    ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
    มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยความจ าเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    ไมนอยกวา 3 ชอง 
8) มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

    
02. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 3 เครื่อง 

จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
ใชส าหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  
   (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
   ไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี 
   เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช 
   ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ า 
   แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  
   ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
   ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
   และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   ไมนอยกวา 3 ชอง 
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7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
  จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  
   (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 

      

  และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
(ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม  

      

    
03. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)   จ านวน 3 เครื่อง 

จ านวน 12,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  
ใชส าหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
   ไมนอยกวา 19 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
4) มีความเร็วในการพิมพ์รางสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
   ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 
 

      



- 358 - 
 

โดยใชราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

        

 
      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 756,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 214,840 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. จางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท จ านวน 6,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ าบริโภค 
ในภาชนะบรรจุปิดสนิท โรงผลิตน้ าดื่มขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามโครงการบริหาร 
จัดการโรงผลิตน้ าดื่ม องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
02. จางขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เครื่องหมาย อย.) จ านวน 24,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
(เครื่องหมาย อย.) ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงผลิตน้ าดื่ม องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอื่น ๆ 

      

    
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการ 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  
คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาปูายประชาสัมพันธ์ คาแผนพับ คาวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดนิทรรศการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
ส าหรับวันส าคัญตาง ๆ เชน วันเยาวชนแหงชาติ  
งานสภาเด็กฯ วันสตรีสากล วันสตรีไทย วันผูสูงอายุสากล 
วันเอดส์โลก วันคนพิการสากล วันตอตานยาเสพติดโลก  
วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นตน  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 362 - 363 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 43,140 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และเครื่องมือตาง ๆ  
โรงผลิตน้ าดื่มขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ช ารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตามโครงการ 
บริหารจัดการโรงผลิตน้ าดื่ม องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

   
ค่าวัสดุ รวม 541,160 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 54,610 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  
ตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ าดื่มองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดังนี้  
1) รองเทาบูธ ชุดกันเปื้อน หมวกคลุมผม ตาขายคลุมผม  
   จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 780 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท 
2) น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน ขนาด 5,200 มิลลิลิตร  
   จ านวน 20 แกลลอน ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
3) ไมถูพ้ืนแบบซับน้ า  
   จ านวน 10 อัน ๆ  ละ  600  บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
4) ไมถูพ้ืนน้ าแบบยาง  
   จ านวน 10 อัน ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
5) ลังใสขวดน้ า 24 ชอง  
   จ านวน 50 ลัง ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 
6) น้ ายาเช็ดกระจก ขนาด 5,200 มิลลิลิตร  
   จ านวน 13 แกลลอน ๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 2,860 บาท 
7) ผาเช็ดท าความสะอาด บรรจุ 3 ชิ้น 
   จ านวน 20 หอ ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
8) ไมถูพ้ืนแบบถังปั่น (ผาถูพ้ืนส าหรับเปลี่ยน 6 ชุด)  
   จ านวน 5 อัน ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 3,250 บาท 
9) ไมกวาดน้ ารัดกระจกดามยาว  
   จ านวน 6 อัน ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 
10) ไมกวาดเพดาน  
   จ านวน 8 อัน ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 360 บาท 
11) ไมกวาดพ้ืน  
   จ านวน 24 อัน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท 
12) แปรงขัดพ้ืน  
   จ านวน 12 อัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1 หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 35,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงผลิตน้ าดื่มองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดังนี้  
1) ผาปิดปากกลองละ 50 ชิ้น  
   จ านวน 50 กลองๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
2) ถุงมือยาง กลองละ 100 ชิ้น  
   จ านวน 20 กลองๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
3) สารกรองแมงกานีส บรรจกุระสอบละ 25 ลิตร  
   จ านวน 2 กระสอบๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
4) สารกรองคาร์บอน บรรจุกระสอบละ 50 ลิตร  
   จ านวน 1 กระสอบๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
5) สารกรองเรซิ่น บรรจุกระสอบละ 25 ลิตร  
   จ านวน 4 กระสอบๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท 
6) ผงคลอรีนบรรจุกลองๆ ละ1 กิโลกรัม   
   จ านวน 2 กลองๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
7) เกลือ จ านวน 400 กิโลกรัมๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุอื่น จ านวน 450,750 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการ 
บริหารจัดการโรงผลิตน้ าดื่มองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ดังนี้  
1) ภาชนะบรรจุแบบขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร  
รายละเอียด  ดังนี้  
- ขวดพลาสติกใส (PET) คอสั้น ขนาด 350 มิลลิลิตร  
  พรอมตราฉลาก อบจ.สกลนคร  
  จ านวน 120,000 ใบๆ ละ 1.48 บาท  
  เป็นเงิน 177,600 บาท 
- ฝาปิดขวดพลาสติกใส (PET) คอสั้น  
  ขนาด 350 มิลลิลิตร 
  จ านวน 120,000 ชิ้น ๆ ละ 0.17 บาท  
  เป็นเงิน 20,400 บาท 
- พลาสติกหุมขวดพลาสติกใส (PET) คอสั้น  
  ขนาด 350 มิลลิลิตร  
  จ านวน 250 กิโลกรัม ๆ ละ 65 เป็นเงิน 16,250 บาท 
2) ไสกรองเมมเบรน ขนาด 4 นิ้ว  
   จ านวน 2 ไส ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
3) ไสกรองตะกอน ขนาด 10 นิ้ว บรรจุ 50 ไส/ลัง  
   จ านวน 15 ลัง ๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท 
4) ไสกรองตะกอน ขนาด 20 นิ้ว  บรรจุ 25 ไส/ลัง   
   จ านวน 20 ลัง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 
5) เอาท์ซิ่ง ขนาด 10 นิ้ว  
   จ านวน 24 อัน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
6) เอาท์ซิ่ง ขนาด 20 นิ้ว  
   จ านวน 6 อัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท  
7) เครื่องเปุาลมรอน KX1,800 1,800 วัตต ์ 
   จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
8) เครื่องปิดฝาขวดน้ าระบบไฟฟูา 220 โวลล ์ 
   จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,500 เป็นเงิน 27,500 บาท 

      

      

  ต้ังจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

  
งบลงทุน รวม 384,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 384,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว       

    
คาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงผลิตน้ าดื่มองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 384,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบานงานครัว  
ตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ าดื่มองค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
1) เครื่องกรองน้ าระบบ RO 24,000 ลิตร/วัน  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 278,400 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1) กรอบสแตนเลส กวาง x ยาว x สูง   
       80 x 70 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
   (2) ตลับกรอง 5 ไมครอน 20 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
   (3) ปั้ม ความดันสูง STAC (VML 2-220) 3 HP จ านวน 1 ชุด 
   (4) ไสกรองเมมเบรน 13 W 30 - 8040 จ านวน 1 ชุด 
   (5) กระบอกไสกรองเมมเบรน  
       SUS304 250 PSI - 8040 จ านวน 1 ชุด 
   (6) เครื่องวัดการไหล 10 - 10 GPM  จ านวน 1 ชุด 
   (7) โซลินอยด์วาล์ว - INLET 1.0 นิ้ว 220 V จ านวน 1 ชดุ 
   (8) โซลินอยด์วาล์ว - OUTLET 3/4 นิ้ว 220 V จ านวน 1 ชุด 
   (9) ระดับความดัน INLET80 -140 PSI  จ านวน 1 ชุด 
   (10) ระดับความดัน  OUTLET 300 - 350 PSI จ านวน 2 ชุด 
   (11) สวิตซ์ความดัน LOW - KP35 จ านวน 1 ชุด 
   (12) สวิตซ์ความดัน HI - KP 36 จ านวน 1 ชุด 
   (13) วาล์วควบคุมแรงดัน 1.0 จ านวน 1 ชุด 
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   (14) วาล์วควบคุมมาตราวัด KITZ -GLOVE 3/4 นิ้ว  
         จ านวน 1 ชุด 
   (15) วาล์วควบคุมรีไซเคิล KITZ -GLOVE 3/4 นิ้ว 
         จ านวน 1 ชุด 
   (16) ทอ UPVC / SCH 80 1.0 นิ้ว, 3/4 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
   (17) แผงควบคุม SIZE NO. 1 จ านวน 1 ชุด ประกอบดวย 
        - เบรกเกอร์วงจรหลัก จ านวน 1 ชุด 
        - แมเหล็ก S-N20 จ านวน 1 ชุด 
        - โอเวอร์โหลด 15 A จ านวน 1 ชุด 

      

          - TIMER (ตัวติดตั้งเวลา) จ านวน 1 ชุด 
        - โวลต์มิเตอร์ 300 โวลต์ จ านวน 1 ชุด 
        - แอมมิเตอร์ 15 A จ านวน 1 ชุด 
        - รีเลย์ จ านวน 1 ชุด 
        - สวิตซ์ควบคุมวงจร 3 ระดับ จ านวน 1 ชุด 
        - โคมไฟ จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องกรองใส – สนิมเหล็ก (แมงกานีส)  
ขนาด 16 นิ้ว SS304 พรอมสารกรองแมงกานีส  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 18,100 บาท    
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) วัสดุท าจากสแตนเลส 304 เสนผาศูนย์กลาง 
       ขนาดไมต่ ากวา 40 เซนติเมตร ความสูง 1.70 เซนติเมตร 
       หนา 1.5 มิลลิเมตร  
   (2) มีทอน้ าเขาออกขนาด 1 นิ้ว   
   (3) มีหนาวาล์ว PVC ขนาด 1 นิ้ว 5 ตัว  
   (4) มีชองระบายอากาศขนาด 1/2 หุน  
   (5) มีสแตนเนอร์กรองบนลางขนาด 1 นิ้ว ในถัง 2 ตัว 
3) เครื่องกรอง กลิ่น - สี (คาร์บอน) ขนาด 16 นิ้ว SS304  
พรอมสารกรองคาร์บอน จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) วัสดุท าจากสแตนเลส 304 เสนผาศูนย์กลาง 
       ขนาดไมต่ ากวา 40 เซนติเมตร ความสูง 1.70 เซนติเมตร 
       หนา 1.5 มิลลิเมตร  
   (2) มีทอน้ าเขาออกขนาด 1 นิ้ว  มีหนาวาล์ว PVC  
       ขนาด 1 นิ้ว 5 ตัว  
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   (3) มีชองระบายอากาศขนาด 1/2 หุน มีสแตนเนอร์ 
       กรองบน ลางขนาด 1 นิ้ว ในถัง 2 ตัว 
4) เครื่องกรองความกระดาง (เรซิ่น) ขนาด 16 นิ้ว SS304  
พรอมสารกรองเรซิ่น จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1) วัสดุท าจากสแตนเลส 304 เสนผาศูนย์กลาง 
        ขนาดไมต่ ากวา 40 เซนติเมตร ความสูง 1.70 เซติเมตร 
        หนา 1.5 มิลลิเมตร 
   (2) มีทอน้ าเขาออกขนาด 1 นิ้ว  มีหนาวาล์ว PVC  
        ขนาด 1 นิ้ว 5 ตัว  
    (3) มีชองระบายอากาศขนาด 1/2 หุน มีสแตนเนอร์ 
        กรองบนลางขนาด 1 นิ้ว ในถัง 2 ตัว 
5) เครื่องฆาเชื้อดวยแสง UV 40 วัตต์  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1) ท าจากวัสดุสแตนเลส 304 ขนาดกวางไมต่ ากวา 3 นิ้ว  
       ความยาว 120 เซนติเมตร  
   (2) มีรูเขาออกขนาด 1 นิ้ว 2 ทาง มีหลอด UV ขนาด 40 วัตต์  
       พรอมวงจรไฟฟูา 1 ชุด 
6) ปั๊มน้ าดิบอัตโนมัติ 1.5 แรงมา /220 Vac  
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
โดยคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1) เป็นหัวสแตนเลส ขนาด 1.5 hp แรงดันไฟ 220 v  
   (2) ทางดูดขนาดไมต่ ากวา 1 นิ้ว 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง หนาที่ 49 ล าดับที่ 1   
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,458,561 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,458,561 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,458,561 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    

อุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการกอสรางขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟูา 
สวนสาธารณะดอนขาม ดอนลังกา 

จ านวน 2,458,561 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการกอสราง 
ขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟูา 
สวนสาธารณะดอนขาม ดอนลังกา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
หนาที่ 20 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักชาง 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 179,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 179,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 179,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนคร 
แบบครบวงจรมุงสูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

จ านวน 105,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการบริหาร 
จัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนคร 
แบบครบวงจรมุงสูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  
โดยวาจางบริษัทเอกชน เก็บขนและก าจัด  
ของเสียอันตรายชุมชนเฉพาะที่เก็บรวบรวม  
ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสกลนคร  
จ านวน 3 แหง ไดแก ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
สกลนคร ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลพังโคน  
และศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลทาแร  
ซึ่งมีอยูประมาณ 6 ตัน โดยด าเนินการขนสงจ านวนหนึ่งเที่ยว  
รวมเป็นคาใชจายในการด าเนินงาน เป็นเงิน 105,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุล 
และยั่งยืน หนาที่ 419 ล าดับที่ 1 หนวยงานส านักชาง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดหนวยงานขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 74,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึก 
ในการรักษาความสะอาดหนวยงานขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ไดแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการท า
ความสะอาดและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวของ 
ในการด าเนินงาน  
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก          
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 438 ล าดับที่ 1   
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 7,969,650 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 7,332,850 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 7,332,850 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
01. โครงการเยาวชนอนุรักษ์น้ า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการเยาวชน 
อนุรักษ์น้ า โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร 
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร 
ประกอบการฝึกอบรม คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง  
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาปูายโครงการ  
คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  
หนาที่ 38 ล าดับที่ 2 หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
02. โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการ 
ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาเชาสถานที่ พรอมเครื่องเสียง คาปูายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาน้ ามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 266 ล าดับที่ 4  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

    
03. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมผลิตผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรม 
แสดงมหรสพ นิทรรศการแสดงผลิตผล ตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและผลิตภัณฑ์ OTOP  
โดยจายเป็น คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท์  
คาจางเหมาซุมประตู คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  
คาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมาตกแตงเวทีกลาง  
คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการจัดงาน  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 264 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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04. โครงการฝึกอบรมชุมชนเขมแข็งดวยศาสตร์พระราชาสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

จ านวน 68,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ชุมชนเขมแข็งดวยศาสตร์พระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง คาพาหนะส าหรับ 
ผูเขารับการฝึกอบรม คาปูายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์  
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 367 ล าดับที่ 4  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
05. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ดานชาง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ทักษะอาชีพดานชาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ คาปูายไวนิล  
คาวัสดุอุปกรณ์ คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 266 ล าดับที่ 5  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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06. โครงการฝึกอบรม สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง  
คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม คาปูายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนาที่ 223 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
07. โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหมรูทันวัย หัวใจผูน า จ านวน 84,950 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
เยาวชนรุนใหมรูทันวัย หัวใจผูน า โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง คาน้ ามันเชื้อเพลิง 
และหลอลื่น คาปูายโครงการ คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 369 ล าดับที่ 6  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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08. โครงการฝึกอบรมผูสูงวัย ใสใจสุขภาพ จ านวน 69,950 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง  
คาปูายไวนิล คาวัสดุและอุปกรณ์ คาพาหนะผูเขารับ 
การฝึกอบรม คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 371 - 372 ล าดับที่ 8  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
09. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ "การท ายาดมสมุนไพร" ส าหรับคน
พิการและผูดูแลคนพิการ 

จ านวน 49,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ทักษะอาชีพ "การท ายาดมสมุนไพร" ส าหรับคนพิการ 
และผูดูแลคนพิการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ์ คาเชาสถานที่  
และเครื่องเสียง คาปูายไวนิล คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม 
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 368 ล าดับที่ 5 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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10. โครงการฝึกอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพสตรียุคใหม  
ใสใจสุขภาพ 

จ านวน 99,950 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ใหความรูพัฒนาศักยภาพสตรียุคใหมใสใจสุขภาพ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร ผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง 
คาจางเหมาจัดท าปูาย คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 370 ล าดับที่ 7  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
11. โครงการการมีสวนรวมในการส ารวจและเฝูาระวังคุณภาพน้ า 
ทิ้งลงหนองหาร 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการการมีสวนรวม 
ในการส ารวจและเฝูาระวังคุณภาพน้ าทิ้งลงหนองหาร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ  
อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาเชาสถานที่ 
พรอมเครื่องเสียง คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
คาปูายโครงการ คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน หนาที่ 37 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

    
12. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บ ารุงองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
การโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจาย 
ประกอบดวย ปูายไวนิล แผนพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์  
คาออกแบบปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
หนา 453 - 454 ล าดับที่ 9   
หนวยงานกองคลัง 

      

    
13. โครงการอบรม สานสัมพันธ์มวลชน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการอบรม ใหแก ผูน าทองที่ 
และทองถิ่น ประกอบดวย นายกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูน าภาคประชาชน ผูน ามวลชน  
และประชาชนผูสนใจในเขตจังหวัดสกลนคร โดยอบรม 
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
มีการสรางความสัมพันธ์ทองที่ทองถิ่น สรางความปรองดอง  
สรางความสามัคคี การท างานเป็นทีมในการระดม 
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา 
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การแกไขปัญหา 
ขั้นพ้ืนฐานการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน ในแตละหมูบาน  
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โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ  
คาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใชในการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการฝึกอบรม     
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 450 ล าดับที่ 4  
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

    
14. โครงการอบรมสรางความปรองดองในทองถิ่น จังหวัดสกลนคร จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายการจัดอบรมไดแก ผูน าชุมชนทุก
ระดับ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนคร โดยประชุมชี้แจง 
เพ่ือสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีในการสรางความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนทุกหมูเหลามีการจัดกิจกรรม 
นันทนาการเพ่ือสรางความรูรักสามัคคีโดยเนนการมีสวนรวม 
ของภาคประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะผูเขารับการอบรม  
คาวัสดุอุปกรณ์ใชในการอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ 
บรรจุเอกสารส าหรับผูเขารับการอบรม คาเชาสถานที่ 
และคาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาปูายไวนิล 
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวของกับการฝึกอบรม   
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล แและความม่ันคง  
หนาที่ 451 ล าดับที่ 5   
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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15. โครงการปลูกจิตส านึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันและการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
10 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึก 
ของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันและการจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  
ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารและเครื่องดื่ม 
ไมมีแอลกอฮอล์ คาน้ าดื่ม คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาสาธารณูปโภค  
คามหรสพการแสดง คาโฆษณา ประชาสัมพันธ์  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ใชในการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง 
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก          
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 446 - 447 ล าดับที่ 1    
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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16. โครงการวันทองถิ่นไทย ประจ าปี องค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการวันทองถิ่นไทย 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยการจัดกิจกรรมขึ้น 
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ใหความรูแกประชาชน ผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานจาง  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
เพ่ือเสริมสรางจิตส านึกใหองค์กร ใหบริการแกประชาชน 
ในวันที่ 18 มีนาคม หรือตามที่องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
ก าหนด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นในการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 449 ล าดับที่ 3 
หนวยงานส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

      

    
17. โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 998,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก 
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองค์การ 
บริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก 
คาพาหนะ และคาใชจายอื่นตามหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งจัดโดย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือสถาบันอ่ืน ๆ จัดใหมีขึ้น 
ตั้งจายจากเงินรายได  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 

    
18. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน 581,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนาฝุายบริหาร 
และฝุายนิติบัญญัติ ไดแก นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาที่ 
ผูเกี่ยวของในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  
เพ่ือใหเกิดพลังและแนวคิดในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เพ่ือถายทอดไปยังผูใตบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพทุกระดับ  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาปูายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
และเก่ียวของกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล และความม่ันคง  
หนาที่ 452 ล าดับที่ 7    
หนวยงานส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด 
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19. โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดลอม จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการเยาวชน 
รักสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาอาหารผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม คาเชาสถานที่พรอมเครื่องเสียง  
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาปูายโครงการ  
คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ 
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  
หนาที่ 38 ล าดับที่ 3 หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

    
20. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแสดงและจ าหนาย 
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสงเสริม 
และสนับสนุนการแสดงและจ าหนายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(OTOP) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดนิทรรศการ  
คาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาวัสดุอุปกรณ์ คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 266-267 ล าดับที่ 7  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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21. โครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกไมผลแบบผสมผสานเพื่อความ
ยั่งยืนของชาวสกลนคร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 640,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ใหกับเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครที่เขารวมโครงการ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร  
คาสมนาคุณในการดูงาน คาพาหนะผูเขารับการฝึกอบรม  
คาท่ีพัก คาจางเหมารถ คาจางเหมาท าปูาย  
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
คาน้ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเชาสถานที่ 
พรอมเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หนาที่ 8 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 636,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 636,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

01. อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า  
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 324,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการอบรม 
พัฒนาศักยภาพแกนน า TO BE NUMBER  ONE  
จังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 77 - 78 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    

02. อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการฝึกอบรมใหความรูกับประชาชน 
ในการใชประโยชน์สมุนไพรไทยในครัวเรือน 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 312,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม  
ใหความรูกับประชาชน ในการใชประโยชน์สมุนไพรไทย 
ในครัวเรือนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 78 ล าดับที่ 2 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,078,935 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 8,910,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 8,910,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    

01. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร) 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียน     
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ส าหรับเขารวมแขงขันกีฬา 
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคาใชจายประกอบดวย      
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูควบคุมทีมและ ผูฝึกสอน ที่เขารวมแขงขัน  
คาชุดกีฬาพรอมสกรีน คาจางเหมารถรับ – สง นักกีฬา  
คาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซอม คาเวชภัณฑ์ยา  
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในโครงการ คาน้ ามันเชื้อเพลิง  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 394 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
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02. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร) 

จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการสงตัวแทนนักกีฬานักเรียน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ส าหรับ เขารวมแขงขันกีฬา 
ในระดับประเทศ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา ผูฝึกสอน ผูควบคุมทีม และเจาที่ ที่เก่ียวของแขงขัน  
คาชุดกีฬาชุดวอร์มพรอมสกรีน คาน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
คาจางเหมารถรับ – สง นักกีฬา คาท่ีพัก 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 395 ล าดับที่ 2  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
03. โครงการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวย
พระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” และเขารวมการแขงขันฟุตบอล
ชิงถวยพระราชทานภูพานราชนิเวศน์   
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในงานแถลงขาว  
คาจางเหมาชุดการแสดงในงานแถลงขาว  คาใชจายตกแตงรถ 
อัญเชิญถวยพระราชทาน  คาจางเหมาชุดการแสดง 
ในพิธีเปิด – ปิด คาจางเหมาวงดุริยางค์ในพิธีเปิด – ปิด  
คาใชจายส าหรับผูถือปูายขบวนพาเหรด คาจางเหมา 
รถโดยสารรับ – สงนักเรียนในพิธีเปิด – ปิด คาจางเหมาท าพลุ 
ในพิธีเปิด – ปิดการแขงขัน คาจางเหมาตกแตงปะร าพิธี 
เปิด – ปิด คาเชาเต็นท์ในพิธีเปิด – ปิด คาประชาสัมพันธ์ 
คาจางเหมาจัดเตรียมสนาม คาบ ารุงที่พักนักกีฬา  
คาตอบแทน คาเงินรางวัล คาเตรียมทีม คาใชจายในการ 
ด าเนินการจัดการแขงขัน  คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการแขงขัน  
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คาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน คาวัสดุปฏิคม คาน้ ามันเชื้อเพลิง  
คาจัดท าปูายรางวัล คาจัดท าขาวกลองพิธี เปิด – ปิด  
คาน้ าดื่มน้ าแข็ง คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจัดท าสูจิบัตร  
คาใชจายในการรับรองผูแทนพระองค์ และคาใชจายอื่น ๆ   
ที่เก่ียวของกับการแขงขัน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 397 - 398 ล าดับที่ 6 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
04. โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ส าหรับเขารวม 
แขงขันกีฬานักเรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย   
คาจางเหมาจัดเตรียมปรับปรุงสนาม คาจางจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์  คาจางเหมาติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์   
คาเชาเต็นท์พรอมติดตั้ง คาจางเหมาเครื่องเสียงประจ าสนาม 
คาจางเหมาตกแตงปะร าพิธีในพิธีเปิด – ปิด  
คาจัดซื้อเหรียญรางวัลถวยรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ที่ใชในการแขงขัน คาจัดซื้อน้ าดื่มน้ าแข็ง คาน้ ามันเชื้อเพลิง 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาใชจายในพิธี 
เปิดการแขงขัน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
ที่ใชในโครงการคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 396 ล าดับที่ 4  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
05. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน "สิรินธรคัพ" จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวย
พระราชทาน “สิรินธรคัพ” โดยมีคาใชประกอบดวย  
คาใชจายในงานแถลงขาว คาจางเหมาชุดการแสดง  
ในงานแถลงขาว คาใชจายตกแตงรถอัญเชิญถวยพระราชทาน 
คาจางเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด – ปิด  คาจางเหมา 
วงดุริยางค์ใน พิธีเปิด – ปิด คาจางเหมารถโดยสารรับ – สงนักเรียน
ในพิธีเปิด – ปิด คาจางเหมาท าพลุดาวกระจาย   
คาจางเหมาตกแตงปะร าพิธีในพิธีเปิด – ปิด คาเชาเต็นท์ 
ในพิธีเปิด – ปิด  คาประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาติดตั้งปูาย   
คาเชาสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล   
คาใชจายในการด าเนินการจัดการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน คาวัสดุในงานปฏิคม คาจางเหมาจัดท าขาวกลอง  
คาน้ ามันเชื้อเพลิง คาน้ าดื่มน้ าแข็ง คาจางเหมาเครื่องเสียง  
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 398 ล าดับที่ 7  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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06. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 16 ปี องค์การบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลรุนอายุ 
ไมเกิน 16 ปี องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายงานแถลงขาว  
คาจางเหมาชุดการแสดงในงานแถลงขาว คาตกแตงรถอัญเชิญ 
ถวยพระราชทาน คาจางเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด- ปิด  
คาจางเหมาวงดุริยางค์เปิด –ปิด คาจางเหมาแตงกายพรอม 
ชุดแตงกายผูถือปูายในขบวนพาเหรด คาจางเหมาท าพลุ  
คาจางเหมาตกแตงปะร าพิธี  คาเชาเต็นท์ คาจางเหมารถแห 
ประชาสัมพันธ์ คาปูายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์การแขงขันคาใชจายในการด าเนินการจัดการ 
แขงขันคาจางเหมาเครื่องเสียงประจ าสนาม คาน้ าดื่ม น้ าแข็ง 
คาปูายชื่อทีมปูายตัวเลขสกอร์บอร์ดปูายรางวัล  
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาด าเนินการพิธีเปิด – ปิด  
คาจางเหมาปรับปรุงและจัดเตรียมสนามแขงขันฯ  
คาตอบแทนกรรมการตัดสินและเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
คาอุปกรณ์กีฬาที่ใชในการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
คาเงินรางวัล คาจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล คาวัสดุในงานปฏิคม 
คาจางเหมารถโดยสารรับ – สงนักเรียน คาจางเหมา 
จัดท าขาวกลอง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 402 ล าดับที่ 13 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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07. โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล องค์การบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา 
บาสเกตบอล  องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
และเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ คาจางเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา 
ที่ใชในการแขงขันสนามกีฬาบาสเกตบอล คาปูายประชาสัมพันธ์  
คาเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใชในการแขงขัน คาถวยรางวัล 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 41 – 42 ล าดับที่ 1   
หนวยงานส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
08. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลรุนอายุไมเกิน 12 ปี  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอล 
รุนอายุไมเกิน 12 ปี องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร   
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายงานแถลงขาว  
คาจางเหมาชุดการแสดงในงานแถลงขาว คาตกแตงรถ 
อัญเชิญถวยพระราชทาน คาจางเหมาชุดการแสดงในพิธี 
เปิด - ปิด คาจางเหมาวงดุริยางค์เปิด – ปิด คาจางเหมา 
แตงกายพรอมชุดแตงกาย ผูถือปูายในขบวนพาเหรด 
คาจางเหมาท าพลุ คาจางเหมาตกแตงปะร าพิธี คาเชาเต็นท์ 
คาจางเหมารถแหประชาสัมพันธ์ คาปูายประชาสัมพันธ์  
คาจางเหมาติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การแขงขัน  
คาใชจายในการด าเนินการจัดการแขงขัน  
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คาจางเหมาเครื่องเสียงประจ าสนาม คาน้ าดื่ม – น้ าแข็ง 
คาปูายชื่อทีม, ปูายตัวเลขสกอร์บอร์ด, ปูายรางวัล   
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาด าเนินการพิธีเปิด – ปิด 
คาจางเหมาปรับปรุงและจัดเตรียมสนามแขงขันฯ   
คาตอบแทนกรรมการตัดสินและเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
คาอุปกรณ์กีฬาที่ใชในการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
คาเงินรางวัล คาจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล คาวัสดุในงานปฏิคม 
คาจางเหมารถโดยสารรับ–สงนักเรียน คาจางเหมา 
จดัท าขาวกลอง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 401 ล าดับที่ 12  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    
09. โครงการแขงขันกีฬาวอลเลย์บอลรุนอายุไมเกิน 12 ปี  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลย์บอล  
รุนอายุไมเกิน 12 ปี ส าหรับเด็กนักเรียนในจังหวัดสกลนคร  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด  
คาจางเหมาปรับปรุงและจัดเตรียมสนามแขงขัน  
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ  
คาวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับใชในการแขงขัน  
คาจางเหมาเครื่องเสียงประจ าสนาม คาน้ าดื่ม -  น้ าแข็ง  
คาจางเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมา 
จัดท าปูาย สกอร์บอร์ด คาจางเหมาติดตั้งปูาย 
ประชาสัมพันธ์การแขงขัน คาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
คาจัดซื้อถวยรางวัล คาเงินรางวัล  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน  
ตั้งจายจากเงินรายได  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  
หนาที่ 402 - 403 ล าดับที่ 14  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 168,935 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 168,935 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนคร     
ตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล 
“สกลนครมิลค์คัพ” ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟูามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 168,935 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการ  
แขงขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล 
“สกลนครมิลค์คัพ” ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟูามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปี พ.ศ. 2565   
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 408 ล าดับที่ 1 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 12,734,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,640,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 4,640,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
01. โครงการจัดงานสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา  จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดงาน 
สัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชาจังหวัดสกลนคร โดยจัดกิจกรรมประกวด 
โคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต์ ขบวนแห  
มีคาใชจายประกอบดวย คารางวัลการประกวดโคมบัวบูชา 
ประเภทตกแตงรถยนต์ขบวนแห คาตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสิน คาจางเหมาประดับ 
ตกแตงรถยนต์ขบวนแหโคมบัวบูชา ขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร คาน้ าดื่ม น้ าแข็ง  
คาจางเหมาท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
คาจางเหมาติดตั้งปูายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน  
คาจางเหมาจัดท าโคมบัวประเภทถือ คาจางเหมาเครื่องเสียง 
ในการประกวด คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใชในโครงการ  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 271 ล าดับที่ 1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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02. โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว  "ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรม 
แขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดสกลนคร  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ คาเชาและคาบริการ 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน  
เชน เต็นท์ เครื่องเสียง อุปกรณ์สัญญาณปลอยเรือ  
อุปกรณ์ตัดสิน ผลการแขงขัน คาจัดเตรียมสถานที่แขงขัน  
คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาสาธารณูปโภค  
คาตกแตงปะร าพิธี คาเชาคาบริการรถสุขา  
คาติดตั้งระบบไฟฟูา คาจัดท าลูและทุนลอย คาตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสิน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
และจราจร และเจาหนาที่ฝุายตางๆ คาจัดท าถวยรางวัล 
พระราชทานฯ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล  
คาใชจายในการแถลงขาว คามหรสพการแสดง 
และคาโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาตกแตงรถ 
และหรือแพอัญเชิญถวยพระราชทานฯ คาจางเหมา 
ท าความสะอาด คาน้ าดื่ม น้ าแข็ง คาวัสดุโครงการ  
คาวัสดุเชื้อเพลิง คาใชจายก าจัดวัชพืชในสนามแขงขัน  
คาจางเหมาพลุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมกฏกระทรวง (พ.ศ.2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์การบริหารสวน 
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
ใหแกองค์การปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
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  และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13  
สิงหาคม 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 271 ล าดับที่ 2   
หนวยงานส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
03. โครงการจัดงานวันนอมร าลึกถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
“บูรพาจารย์โลก” สายพระปุา จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 235,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรมตาง ๆ  
พิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องไทยทาน  
พิธีท าวัตรสวดมนต์เย็นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ   
พิธีบวชชีพราหมณ์ ส าหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน  
นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  
คาจางเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาเครื่องเสียง  
คาพิธีกรรมทางศาสนาคาจางเหมาจัดสถานที่ประดับตกแตง  
คาเชาเต็นท์ คาท าความสะอาด  คาวัสดุที่ใชในโครงการ  
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการคาการลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่  24 ล าดับที่ 1        
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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04. โครงการงานสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรมตาง ๆ  
พิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายเทียนพรรษา  
พิธีท าวัตรสวดมนต์เย็นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ส าหรับเด็ก  
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  
คาจางเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาเครื่องเสียง 
คาจางเหมาจัดสถานที่และประดับตกแตง คาเชาเต็นท์  
คาวัสดุโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุน 
และการทองเที่ยว หนาที่ 273 ล าดับที่ 5 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

    
05. โครงการงานเทศกาล "ไทสกลรวมเผารากเหงาเดียวกัน" จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการงานเทศกาล  
ไทสกลรวมเผา รากเหงาเดียวกัน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาวัสดุส านักงาน คาปูาย ไวนิลประชาสัมพันธ์ คาติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
และพยาบาล  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง คาน้ าดื่มน้ าแข็ง คาประชาสัมพันธ์ 
การจัดงาน คาจางเหมาท าระบบไฟฟูา คาจางเหมา 
จัดนิทรรศการ คาจัดกิจกรรมตางๆ คาจางเหมา 
จัดกิจกรรมบนเวที คาชุดการแสดง  คาเชาเต็นท์  
เชาโต฿ะ – เกาอ้ี คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหองสุขา 
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ เวที คาพิธีกร  
คาจางเหมาเครื่องเสียง ระบบแสง สี เสียง 
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คาจางเหมาท าความสะอาด คาจางสรางบานชาติพันธุ์จ าลอง 
และคาปรับปรุงซอมแซมบานชาติพันธุ์จ าลอง  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนา 8 - 11 ล าดับที่ 1  
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 8,094,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 8,094,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น       

    

อุดหนุนเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ  
(วัดเสบุญเรือง) เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน  
ประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 23 – 24 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

01 อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแหดาว  
เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,170,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณีแหดาวเทศกาลคริสต์มาส  
ประจ าปี ค.ศ. 2021 จังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงาน 
ประเพณีเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
หรืองานประเพณีของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
หนาที่ 283 ล าดับที่ 4 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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02. อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ตามโครงการมหกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบาน “มูนมังอีสาน” 

จ านวน 620,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการมหกรรม 
ภูมิปัญญาพ้ืนบาน “มูนมังอีสาน” 
ตั้งจายจากเงินรายได   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง  
การจัดงานประเพณีเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น หรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
หนาที่ 28 - 29 ล าดับที่ 4 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    

03. อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีป  
พระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,080,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน  
เทศกาลลอยพระประทีป พระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล  
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรอืงานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 8 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    

04. อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม 
และหลวงพอพระองค์แสน 

จ านวน 1,090,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการเทศกาล 
นมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพอ 
พระองค์แสน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง  
การจัดงานประเพณีเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น หรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 10 - 11 ล าดับที่ 3 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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05. อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการจัดงานบุญเดือนอายไหวพระธาตุ 
เมืองอากาศ บุญมหาชาติประทายขาวเปลือก  
ประเพณีบุญตูบ 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน 
บุญเดือนอายไหวพระธาตุเมืองอากาศ  
บุญมหาชาติประทายขาวเปลือก ประเพณีบุญตูบ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 27 - 28 ล าดับที่ 3 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

01. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอกุสุมาลย์  
ตามโครงการจัดงานเทศกาลโสร าลึก  
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 454,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงานเทศกาล 
โสร าลึก ครั้งที ่41 ประจ าปี 2565 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 8 ล าดับที่ 1  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    

02. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเตางอย  
ตามโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ  
อ าเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 252,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน 
ประเพณีไหลเรือไฟ อ าเภอเตางอย  
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2565  
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 286 ล าดับที่ 8  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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03. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสวางแดนดิน  
ตามโครงการ “สักการะหลวงพอองค์ด า 
งามล้ าประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน” 

จ านวน 940,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการ  
“สักการะหลวงพอองค์ด า งามล้ าประเพณี 
ชมของดีเมืองสวางแดนดิน” 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 2  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 25 - 27 ล าดับที่ 2  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    

04. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบานมวง  
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟูา 
เดือน 3 อ าเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 588,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการ  
จัดงานประเพณีบุญเบิกฟูาเดือน 3 
อ าเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
หนาที่ 11 – 12  ล าดับที่ 4  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    

05. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอกุดบาก  
ตามโครงการจัดงานประเพณีรวมใจไทกะเลิง  
และงานกาชาด อ าเภอกุดบาก 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน              
ประเพณีรวมใจไทกะเลิง และงานกาชาด อ าเภอกุดบาก 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
หนาที่ 29 - 30 ล าดับที่ 5  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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06. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอวาริชภูมิ  
ตามโครงการจัดงานประเพณี “วันภูไทร าลึก”  
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการจัดงาน              
ประเพณี “วันภูไทร าลึก” ประจ าปี พ.ศ.2565 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดงานประเพณี 
เฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรืองานประเพณี 
ของทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว หนาที่ 287 ล าดับที่ 9 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 61,138,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 46,665,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 46,665,280 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 16,665,350 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ต าแหนงตาง ๆ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของขาราชการ เชน เงินพอก 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินพอกการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน 
และเลื่อนระดับต าแหนง เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือนใหม  
เป็นตน และเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับ 
เงินเดือนขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหนง 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จ านวน 314,460 บาท 

      

  - เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจ า 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม  
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนขาราชการองค์การบริหารสวน 
จังหวัด เป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนอัตราเทากับ 
อัตราเงินประจ าต าแหนง ใหกับขาราชการที่ไดรับเงิน 
ประจ าต าแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหนง และตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 
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เงินประจ าต าแหนง จ านวน 325,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนงของขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร ต าแหนงประเภทบริหารทองถิ่น  
ประเภทอ านวยการทองถิ่น และประเภทวิชาการ และต าแหนง 
อ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

      

   
คาจางลูกจางประจ า จ านวน 2,301,970 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจ า และเงินปรับปรุงคาจาง 
ประจ าปีของลูกจางประจ า คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจ า  
ผูไดรับคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของต าแหนง  
และเงินปรับตามประกาศ คณะกรรมการขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จ านวน 25,039,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางต าแหนงตาง ๆ  
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เงินปรับปรุงคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ ขาราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัด 
จังหวัดสกลนคร ก าหนด  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จ านวน 2,018,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ต าแหนงตาง ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  
และลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  
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งบด าเนินงาน รวม 14,473,560 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 725,560 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 725,560 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแกขาราชการ พนักงานจางและลูกจางประจ าหรือ 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีค าสั่งใหปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง  
หรือหนังสือสั่งการก าหนด เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 5,008,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
01. คาจางเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการที่เป็นกิจการขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร เชน คาเย็บหนังสือ  
เขาปกหนังสือ คาโฆษณา และเผยแพร  
ตลอดจนการจางเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจหนาที่ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

      

    
02. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จ านวน 3 เครื่อง  
โดยเชาเป็นรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000 บาท ส าหรบัการใชปฏิบัติงานของส านักชาง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) เครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ – ขยาย 
2) ปริมาณการถายขั้นต่ าไมเกิน 9,000 แผนตอเดือน  
    สวนเกินคาบริการ แผนละ 0.25 บาท 
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3) ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบ ารุงรักษา  
  และคาใชจายอื่น ๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

    
03. คาจางเหมาจัดสถานที่รับเสด็จ งานรัฐพิธี และงานประเพณี จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่รับเสด็จฯ งานรัฐพิธี  
งานประเพณีตาง ๆ และงานที่ไดรับมอบหมายใหด าเนินการ 
หรือหนวยงานราชการอ่ืนรองขอ เชน จางตกแตงสถานที่  
จัดท าปูาย จัดท าซุมตาง ๆ ตลอดจนภารกิจอ่ืน ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานส านักชาง 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยมีคาใชจาย 
ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ  
และคาใชจายอ่ืนที่จ าเป็นตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  
และแกไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานส านักชาง 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาง ๆ  
ที่ใชในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ที่ช ารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา  
เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต฿ะ เกาอ้ี  
การซอมบ ารุงยานพาหนะ โดยซอมปกติ และซอมกลาง ฯลฯ  
ของส านักชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  หนวยงานส านักชาง 
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ค่าวัสดุ รวม 8,740,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ ไดแก วัสดุคงทน เชน  
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา  
กระดาษไข สิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ ส าหรับส านักชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา  
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ วสัดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ  
และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกล าโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
บ ารุงรักษาซอมแซมเครื่องก าเนิดไฟฟูา ปั้มน้ ามัน ฯลฯ 
ส าหรับใชในงานที่ไดรับมอบหมายใหด าเนินการ 
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุคงทน เชน หมอ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ผงซักฟอก สบู น้ ายาดับกลิ่น ไมกวาด มุง ฯลฯ  
ส าหรับส านักชาง เป็นตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก  
น฿อตและสกรู สายไมล์ ฯลฯ วสัดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล  
เชน กระบะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก  
ครัช ฯลฯ ที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ที่อยูในการดูแลรักษา 
และใชประโยชน์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและจ าเป็นตอการบ ารุง 
รักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องกลอ่ืน ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบของส านักชาง องค์การบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 5,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก วัสดุสิ้นเปลอืง  
เชน แก฿สหุงตม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ ส าหรับใชกับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเครื่องยนต์อ่ืน ๆ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
หรือใชในราชการที่อยูในความรับผิดชอบของส านักชาง  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน วัสดุคงทน เชน เคียว  
สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ฯลฯ ที่ใชในงานสาธารณะ  
แหลงนันทนาการและบริเวณส านักงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  
 

      



- 411 - 
 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ไดแก วัสดุคงทน  
เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  
เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ส าหรับส านักชาง องค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก วัสดุคงทน  
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ ์
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง ฯลฯ  
ส าหรับส านักชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  
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งานก่อสร้าง รวม 97,198,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 7,588,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 488,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ จ านวน 488,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาทาสีอาคาร จ านวน 2 หลัง  
ของโรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์  ไดแก  
1. ทาสีอาคารเรียน (ค) 
2. ทาสีอาคารหอประชุม (ฉ) 
ตั้งไว 488,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
รายละเอียดตามประมาณราคากอสรางขององค์การ 
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(แกไข ครั้งที่ 8) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 43 ล าดับที่ 1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 7,100,000 บาท 

   
วัสดุกอสราง จ านวน 2,100,000 บาท 

      

  01. เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องมือ  
เครื่องใชตาง ๆ ส าหรับใชในการกอสราง การตอเติม  
ดัดแปลง การบ ารุงรักษา หรือซอมแซมบริเวณ 
สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน  
และอยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และใชเป็นวัสดุอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานราชการตาง ๆ ฯลฯ  
ที่ไดรับหมอบหมายใหด าเนินการ 
ตั้งไว 800,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  
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02. เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่ใชในการจัดท าปูาย 
คัตเอาต์และใชในการจัดเตรียมสถานที่  
ตกแตงในงานรับเสด็จฯ งานรัฐพิธี งานประเพณีตาง ๆ  
งานรับบุคคลส าคัญ และงานส าคัญตาง ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และท่ีองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนครมอบหมาย  
ตั้งไว 1,300,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุซอมบ ารุงรักษาปกติถนน 
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร เชน คาจัดซื้อ หินลูกรัง  
หินคลุก หินฝุุน ยางแอสฟัลต์ อีเตอ เสื้อก๊ักสะทอนแสง  
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการซอมบ ารุงถนน  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานส านักชาง  

      

  
งบลงทุน รวม 84,735,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,090,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์กอสราง       

    
คาจัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงคอนกรีต (Concrete Test 
Hammer) จ านวน 5 ชุด 

จ านวน 112,500 บาท 

      

     เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงคอนกรีต  
(Concrete Test Hammer)  
จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 22,500 บาท 
ส าหรับใชงานประจ าส านักชาง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
คุณสมบัติของ Rebound Hammer  
1) แกนกลางท าจากวัสดุน าเขามีความแมนย าสูง 
   และทนทานตอความทนทาน  
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2) Rebound Hammer’s shell ผลิตจากวัสดุ  
   High Aluminium หรือ High Polymer          
   เพ่ือปกปูองเครื่องมือจากความเสียหาย 
   และยืดอายุการใชงาน  
3) ตัวเลื่อนตัวชี้เป็นโครงสรางภายนอกแรงเสียดทาน 
   สามารถสมดุลไดดีและใชงานงาย ปรับเพื่อใหเรา 
   สามารถตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องมือนั้นถูกตอง  
   เมื่อเทียบกับ ซัพพลายเออร์อื่น ๆ  
   ผลิตภัณฑ์มีความถูกตองมากข้ึนคุณภาพดี  
   และราคาท่ีดีที่สุดและอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น  
   พารามิเตอร์ของ Rebound Hammer  
   (1) ชวงทดสอบ 60 - 90 Mpa  
   (2) พลังงานกระแทกมาตรฐาน 5.5 J  
   (3) สปริงรีบาวด์ยาวกระแทก 100 มม  
   (4) ความแข็งของสปริงดึง 1100 N / m  
   (5) คาการดีดกลับเฉลี่ยของทั่งเหล็ก 83 x 2  
   (6) รัศมีทรงกลมของเสารีบาวด์ SR 18 mm 
ตั้งจายจากเงินรายได  โดยใชราคาตามทองตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักชาง 

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
01. คาจัดซื้อกลองระดับ จ านวน 5 ชุด จ านวน 153,000 บาท 

      

     เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เทา  
จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 30,600 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท 
ส าหรับใชงานประจ าส านักชาง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง 
2) กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
3) มีก าลังขยายไมนอยกวา 30 เทา 
4) ขนาดเสนผาศูนย์กลางของเลนส์ปากกลอง 
   ไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร 
5) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร  
    ไมนอยกวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
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6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 
7) คาตัวคูณคงที่ 100 
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator ที่มีชวงการท างาน 
    ของระบบอัตโนมัติ ไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา 
9) ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร  
    ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร 
10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา  
     ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา 
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทุก ๆ 1 องศา 
12) ขนาดเสนผาศูนย์กลางของจานองศา 
     ไมนอยกวา 80  มิลลิเมตร 
13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา 
14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา 
15) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
16) อุปกรณ์ประกอบดวย 
  (1) มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได 
  (2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
  (3) มีฝาครอบเลนส์ 
  (4) มีชุดเครื่องมือปรับแกประจ ากลอง 

      

  ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักชาง 

      

    
02. คาจัดซื้อกลองวัดมุม TOTAL ATATION จ านวน 5 ชุด จ านวน 825,000 บาท 

      

     เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อกลองวัดมุม  
จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 165,000 บาท  
เป็นเงิน 825,000 บาท  
ส าหรับใชงานประจ าส านักชาง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ระบบกลอง 
- ขนาดก าลังขยาย 30 เทา 
- ขนาดเสนผาศูนย์กลางเลนส์ปากกลอง 45 มิลลิเมตร 
- ขนาดความกวางของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา 
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- มองเห็นภาพคมชัดใกลสุด 1.00 เมตร 
- คาตัวคูณคงที่ 100 คาตัวบวกคงที่ 0 
2) ระบบการวัดมุม 
- ระบบอัตโนมัติ ชนิด Liquid Dual axis 
- คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) 2 ฟิลิปดา 
- คาความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่ง 1 ฟิลิปดา 
3) ระบบวัดระยะ 
- วัดระยะกับปริซึม 4,000 เมตร 
- วัดระยะแบบไมใชปริซึม 500 เมตร 
- คาความถูกตองตามมาตรฐาน +/- (2 mm.+2ppm.xD) m.s.e. 
3) คุณลักษณะทั่วไป 
- หนาจอแสดงผล 2 หนาจอ 
- เชื่อมตอถายโอนขอมูล ผานแฟลชไดร์ฟและสายดาตา 
- กลองสองหัวหมุดก าลังขยายไมนอยกวา 3 เทา 
- ความไวของระดับฟองกลม 6 ลิปดา 2 มม. 
- ความไวของระดับฟองยาว 10 ลิปดา /2 มม. 
- แบตเตอรี่ (Power) แบตเตอรี่ 2800 mAh  
  ใชงานตอเนื่อง 14 ชั่วโมงตอกอน 
5) อุปกรณ์ประกอบ 
- ชุดเปูาปริซึม ชนิด 1 ดวง พรอมหลักขาวแดง จ านวน 2 ชุด 
- ขาตั้งกลองอลูมิเนียม ปรับความสูงได 

      

  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 
- อุปกรณ์ปรับแก 
- สายโอนขอมูลระหวางกลองกับคอมพิวเตอร์ 
  และแฟลชไดร์ฟ ขนาดไมนอยกวา 128 GB 
- แผนโปรแกรมจัดการขอมูล 
ตั้งจายจากเงินรายได โดยใชราคาตามทองตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานส านักชาง 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 83,644,600 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
01. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4026  
บานแพด - บานทางาม อ าเภอค าตากลา จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 6,852,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 9+231 - 11+250 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร (หักสะพาน 19.00 เมตร) 
 - ความยาวรวม 2.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 12,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 493 ล าดับที่ 8  
หนวยงานส านักชาง 

      

    
02. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055  
 บานเหลาผักใส - บานหนองทุม อ าเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 4,982,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 14+980 - 16+330 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 1.350 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 8,100 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แกไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 45 ล าดับที่ 1 หนวยงานส านักชาง 

    

03. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแค  
หมูที่ 2 ต าบลคอใต – บานหนองกุง หมูที่ 8 ต าบลบงเหนือ             
อ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,443,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง 1+000 - 2+225 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 1.225 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,125 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หนาที่ 14 ล าดับที่ 12 
หนวยงานส านักชาง 

    

04. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาขา  
หมูที่ 3 ต าบลดงหมอทอง - บานทาชาง หมูที่ 10 ต าบลดงเหนือ  
อ าเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,522,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+620 - 1+620 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 518 ล าดับที่ 83 หนวยงานส านักชาง 
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05. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนเสาขวัญ 
หมูที่ 2 ต าบลแวง อ าเภอสวางแดนดิน - บานหนองโจด หมูที่ 5  
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 967,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 -  ชวง กม. 3+625 - 3+924 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 0.299 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 1,794 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 502 ล าดับที่ 6 หนวยงานส านักชาง 
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06. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานไทยเสรี  
หมูที่ 8 ต าบลโนนสะอาด – บานอางค าคอ หมูที่ 10 ต าบลบอแกว  
อ าเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,345,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - ชวง กม. 4+950 - 5+950 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 513 ล าดับที่ 59 หนวยงานส านักชาง 
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07. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานชัยชนะ 
หมูที่ 3 ต าบลทาศิลา อ าเภอสองดาว – บานหนองหลวง หมูที่ 1  
ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,324,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 3+250 - 3+692 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 0.442 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 2,210 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 505 ล าดับที่ 24 หนวยงานส านักชาง 
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08. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานบอแกใหญ หมูที่ 5 ต าบลปทุมวาปี - บานนาหนองกุง  
หมูที่ 3 ต าบลสองดาว อ าเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,344,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 4+349 - 4+830 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร 
 - ความยาวรวม 0.481 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 2,405 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 507 ล าดับที่ 33 หนวยงานส านักชาง 
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09. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงจันทู  
หมูที่ 2 ต าบลค าสะอาด - บานยางชุม หมูที่ 3 ต าบลโพนสูง  
อ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,968,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 3+160 – 4+310 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร 
 - ความยาวรวม 1.150 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,900 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 15 ล าดับที่ 13 หนวยงานส านักชาง 
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10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแสงตะวัน  
 หมูที่ 9 ต าบลค าสะอาด - บานดงตอง หมูที่ 6 ต าบลโพนสูง 
 อ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,463,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 3+180 - 4+180 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร  
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(แกไข ครั้งที่ 7) พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 5 ล าดับที่ 3 หนวยงานส านักชาง 
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11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง  
หมายเลข 22 - บานโพนสวาง หมูที่ 2 ต าบลเชียงเครือ  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 2,828,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 4+100 - 5+100 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 519 ล าดับที่ 90 หนวยงานส านักชาง 
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12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคก  
หมูที่ 2 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ - บานโพนปลาโหล 
หมูที่ 5 ต าบลเตางอย อ าเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,869,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 1+350 - 1+880 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร 
 - ความยาวรวม 0.530 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 3,180 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 505 ล าดับที่ 22 หนวยงานส านักชาง 
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13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง 
หลวงหมายเลข 2339 - บานมวง หมูที่ 9 ต าบลหวยยาง  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,330,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 1+275 - 2+275 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 516 ล าดับที่ 75 หนวยงานส านักชาง 
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14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดแฮด  
หมูที่ 4 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร – บานดินจี่  
หมูที่ 11 ต าบลดินจี่ อ าเภอค ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จ านวน 3,578,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+767 - 1+767 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 516 ล าดับที่ 73 หนวยงานส านักชาง 
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15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานค าผักแพว  
หมูที่ 9 ต าบลโนนหอม - บานดอนหมู หมูที่ 5 ต าบลงิ้วดอน  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,645,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+000 - 0+600 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร 
 - ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พ้ืนทีผ่ิวจราจร  
ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 23 ล าดับที่ 7 หนวยงานส านักชาง 
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16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานงิ้ว  
หมูที่ 2 ต าบลกุดไห – บานบัว หมูที่ 8 ต าบลกุดบาก  
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,503,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 2+000 - 3+000 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร  
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 512 ล าดับที่ 56 หนวยงานส านักชาง 
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17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกทางหลวงชนบท สน. 2013 - บานมวงไขนอย หมูที่ 9  
ต าบลดานมวงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 2,810,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+200 - 0+975 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร  
 - ความยาวรวม 0.775 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 4,650 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 13 ล าดับที่ 8 หนวยงานส านักชาง 
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18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพนสวาง  
หมูที่ 2 ต าบลเชียงเครือ - บานสรางแกวสมานมิตร หมูที่ 8  
ต าบลทาแร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 1+135 - 2+135 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50  เมตร  
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 509 ล าดับที่ 42 หนวยงานส านักชาง 
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19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานวังปลาเซือม หมูที่ 5 ต าบลบานโพน – บานโนนประดู 
หมูที่ 7 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 6,415,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 6+300 - 8+300 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร  
 - ความยาวรวม 2.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 12,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 519 ล าดับที่ 91 หนวยงานส านักชาง 
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20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพนแพง  
หมูที่ 19 ต าบลหนองสนม - บานสงเปลือยสาม หมูที่ 13  
ต าบลขัวกาย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,316,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+118 - 1+118 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร  
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 522 ล าดับที่ 102 หนวยงานส านักชาง 
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21. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานนอยโนนจ านงค์ หมูที่ 10 ต าบลพรรณา - บานทาสองคอน  
หมูที่ 1 ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,770,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 0+668 - 1+298 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร 
 - ความยาวรวม 0.630 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 3,150 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 20 - 21 ล าดับที่ 2 หนวยงานส านักชาง 
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22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.5276 
บานสี่แยก – บานเมนนอย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 2,771,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 - ชวง กม. 2+482 - 3+482 ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร 
 - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 498 ล าดับที่ 32 หนวยงานส านักชาง 
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23. โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนค ายางพิทยาคม จ านวน 1,611,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางรั้วโรงเรียนค ายางพิทยาคม  
ประกอบดวย 
1) งานกอสรางรั้ว คสล. พรอมติดตั้งตาขาย  
   จ านวน 14 ชอง รวมยาว 42 เมตร  
2) งานกอสรางรั้ว คสล. (รั้วทึบ)  
   จ านวน 158 ชอง รวมยาว 474 เมตร 
รายละเอียดตามขอก าหนดและแบบแปลนองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 
ตั้งไว 1,611,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ  
และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวน
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 10 ล าดับที ่1 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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24. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการกอสรางโดมอเนกประสงค์  
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โดยมีขนาดกวาง 21 เมตร  
ยาว 28 เมตร สูง 8 เมตร มีลักษณะของงาน ดังนี้ 
1) งานฐานราก 
2) งานโครงหลังคา 
รายละเอียดตามขอก าหนดและแบบแปลนองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งไว 1,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ  
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวน
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 81 ล าดับที ่5 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



- 440 - 
 

    
25. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางโดมอเนกประสงค์  
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  
โดยมี ขนาดกวาง 21 เมตร ยาว 28 เมตร  สูง 8 เมตร 
มีลักษณะของงาน ดังนี้ 
1) งานฐานราก 
2) งานโครงหลังคา 
รายละเอียดตามขอก าหนดและแบบแปลนองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 
ตั้งไว 1,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ  
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวน
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 81 ล าดับที ่4 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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26. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคากอสรางโดมอเนกประสงค์  
โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์  
โดยมี ขนาดกวาง 28 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร 
มีลักษณะของงาน ดังนี้ 
1) งานฐานราก 
2) งานโครงหลังคา 
รายละเอียดตามขอก าหนดและแบบแปลนองค์การบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 
ตั้งไว 2,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ  
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวน
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพ 
ในการแขงขัน หนาที่ 80-81 ล าดับที่ 3 
หนวยงานส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

    

01. คาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมและตอเติมอาคารที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมและตอเติมอาคาร 
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร และท่ีไดรับมอบหมายใหด าเนินการ 
ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ตาง ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานส านักชาง  

      

    

02. โครงการซอมสรางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สาย สน. 3205 บานตองโขบ - บานมวงไข  
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,496,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมสรางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ดวยวิธ ีPavement in place recycling 
  - ชวง กม. 6+000 - 7+000 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร  
ไหลทาง AC ขางละ 1.00 เมตร 
  - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร  
และไหลทางไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 469 ล าดับที่ 39 หนวยงานส านักชาง 
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03. โครงการซอมสรางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายบานเหลาละโมง หมูที่ 7 ต าบลดงชน - บานหนองหาง  
หมูที่ 4 ต าบลมวงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 2,132,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมสรางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ดวยวิธ ีOverlay 
  - ชวง กม. 3+800 - 4+800 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร  
ไมมีไหลทาง โดยการปูผิว AC ทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม 
  - ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรอืพ้ืนที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหนาที่ในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
หนาที่ 47 ล าดับที่ 1 หนวยงานส านักชาง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,875,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 4,875,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
01. อุดหนุนโรงเรียนค าตากลาราชประชาสงเคราะห์  
อ าเภอค าตากลา จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการสรางสนามกีฬา 
ฟุตซอลในรม อ าเภอค าตากลา  
ณ โรงเรียนค าตากลาราชประชาสงเคราะห์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน หนาที่ 83 – 84 ล าดับที่ 7 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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02. อุดหนุนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 1,875,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการสรางสนามกีฬา  
ฟุตบอลหญาเทียมมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
หนาที่ 82 – 83 ล าดับที่ 6  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 17,600,435 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
โครงการบริหารจัดการโรงงานปุยอินทรีย์ องคก์ารบริหารสวน 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาจางวิเคราะห์ตรวจสอบ 
ปริมาณธาตุอาหารของพืชในปุยอินทรีย์อัดเม็ด 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
คาบ ารุงรักษาและซอมแซม จ านวน 96,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
ระบบประปา ระบบไฟฟูา โรงงานผลิตปุยอินทรีย์  
เชน คาปรับปรุงซอมแซม เครื่องจักรกล คาปรับปรุง 
ซอมแซมระบบประปา คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟูา 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 13,340 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงานตาง ๆ วัสดุสิ้นเปลือง  
ไดแก กระดาษ น้ าหมึกปริ้น ตลับผงหมึก  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ ตามโครงการ 
บริหารจัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 8,880 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน สายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา 
ตูคอนซูเมอร์ยูนิต  
เบรกเกอร์ รีซีสเตอร์ สวิตช์ไฟฟูา 
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหาร 
จัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ไมกวาด ไมกวาดปรับระดับได แปลงทองเหลืองวงรี  
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม   

      

   
วัสดุกอสราง จ านวน 11,370 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุกอสราง ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ส ีทินเนอร์ แปรงทาสี ทอน้ า และอุปกรณ์ตางๆ  
เทปพันเกลียวทอประปา กาว 3 K ลูกกลิ้งทาสี  
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จ านวน 6,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก  
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ ประแจเลื่อน ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางในรถเข็น สติมปะยางรถ  
ลอรถเข็นอุตสาหกรรม ขนาด 4 นิ้ว และวัสดุอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหารจัดการโรงงาน 
ผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 16,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก  
วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี น้ ามันจักรเกรด A 
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการบริหาร 
จัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 117,020 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
ที่เก่ียวของ เพ่ือผลิตปุยอินทรีย์ ขององค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร เชน มูลโค ร าออน แกลบด า  
กระสอบใสปุย ถุงพลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ตามโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จ านวน 10,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก ชุดปฏิบัติงาน 
ส าหรับผลิตปุยอินทรีย์ ชุดเอ๊ียมกันน้ า รองเทาบูท  
หมวก ผาปิดปาก ถุงมือแบบยาง ถุงมือแบบผา  
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
ตามโครงการบริหารจัดการ 
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 6,250 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส ารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม        
และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการ 
บริหารจัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์ องค์การบริหาร 
สวนจังหวัดสกลนคร    
ตั้งจายจากเงินรายได หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 
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วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอื่น  
ตามโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุยอินทรีย์  
องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได  
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 17,300,435 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 17,300,435 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
01. อุดหนุนส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการฝึกอบรมการปลูกและการขยายพันธุ์ไมผล 

จ านวน 2,918,435 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม   
การปลูกและการขยายพันธุ์ไมผล   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตั้งจายจากเงินรายได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน   
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หนาที่ 16 - 17 ล าดับที่ 10 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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02. อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการศูนย์เรียนรูและสงเสริมการเลี้ยงแพะ 
แกจนเมืองสกลนคร (พ.ศ. 2564 – 2565) 

จ านวน 4,481,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู 
และสงเสริมการเลี้ยงแพะแกจน 
เมืองสกลนคร (พ.ศ. 2564 - 2565) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน   
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หนาที่ 14 - 15 ล าดับที่ 7  
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

    
03. อุดหนุนส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ า 

จ านวน 335,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม   
สงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ า   
ตั้งจายจากเงินรายได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน   
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด   
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หนาที่ 16 ล าดับที่ 9 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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04. อุดหนุนส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  
ตามโครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหลงน้ าจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 9,565,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมผลผลิต  
สัตว์น้ าในแหลงน้ าจังหวัดสกลนคร   
ตั้งจายจากเงินรายได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน   
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด   
ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 10) พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หนาที่ 15 ล าดับที่ 8 
หนวยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 500,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  
น้ ามันดีเซล น้ ามนัเบนซิน น้ ามันเครื่อง  
น้ ามันจารบี เป็นตน ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
ตามโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
แหลงน้ าหนองหารสกลนคร  
ตั้งจายจากเงินรายได 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุล 
และยั่งยืน หนาที่ 425 ล าดับที่ 3  
หนวยงานส านักชาง 

      

 






























































































































































































































