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สรุปผลงานทั้ง 6 ด้านการพัฒนา 

  กระผม นายมังกร   ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานผล

การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังนี้  

   1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  พัฒนางานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ

ทั้งสิ้น  217,830,976 บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ 82,357,500 

บาท  ดังต่อไปนี้  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 

Recyling) จากทางหลวงชนบท รอ 4026-บ้านบุ่งคล้า ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 
13/2562 

3,940,000 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านเหม้า ม.7 – บ้านแวง ม.2 ต.สระคู – ถนน อบจ.รอ. 1021  
อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 113/2562 

2,810,000 

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านโคกกลาง – บ้านดอนมะหรี่ ต.เมืองหงส์ – ทางหลวง 2045 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ตาม
แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 19/2562 

3,490,000 

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายจากทางหลวงชนบท 4002-บ้านท่าสีดา – บ้านคูเมือง อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 
23/2562 

2,430,000 

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สาย อบจ.รอ. 1031 บ้านบะหลวง ต.หนองหลวง – บ้านนากระตึบ  
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 122/2562 

5,875,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 

Recyling) สายบ้านหัวช้าง ต.โนนสวรรค์ – บ้านบัวขาว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์  
จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 970 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 123/2562 

2,715,000 

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านหนองไฮ – บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง 
อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,119 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 20/2562 

7,800,000 

8 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหนองนาโท – บ้านหนองแวงใหญ่ ต.ขามเปี้ย – บ้านโนนใหญ่  
ต.ค าพอุง อ.โพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 146/2562 

3,985,000 

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สาย อบจ.รอ. 1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี – บ้านหัวดง  
ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,770 เมตร ตาม
แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 10/2562 

3,990,000 

10 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สาย อบจ.รอ. 1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี – บ้านวารีเกษม ต.ดูกอ่ึง 
อ.หนองฮีขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 125/2562 

5,990,000 

11 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สาย อบจ.รอ. 1053 บ้านดงหมากไฟ ต.ศรีสว่าง – บ้านสามขา ต.สามขา 
อ.โพนทรายขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 2,330 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 16/2562 

6,495,000 

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านโนนชัยศรี ต.โพธิ์ใหญ่ – บ้านวารีสมบูรณ์ ต.วารีสวัสดิ์  
อ.พนมไพรขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 1,785 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 24/2562 

3,995,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
13 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 

Recyling) สายบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่ – ทางหลวง 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 
121/2562 

3,859,000 

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-
place Recyling) สายทางหลวง 202 – บ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,585 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 7/2562 

4,190,000 

15 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-
place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร – บ้านเขือง  
ต.เชียงขวัญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 860 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 27/2562 

2,466,000 

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-
place Recyling) สายทางหลวง 2116 – บ้านจุมจัง ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 21/2562 

9,900,000 

17 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-
place Recyling) สายทางหลวง รอ 4007 – บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง  
อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 46/2562 

4,460,000 

18 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สายบ้านผ า ต.เมืองสรวง – บ้านข่อย – 
บ้านหนองหินใหญ่ – บ้านหนองพุก ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 – 8.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 08/2562 

5,490,000 

19 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1012 บ้านนาเมือง  
ต.นาเมือง – บ้านดงแจ้ง ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 132/2562 

7,418,000 

20 เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงหมายเลข 202 –  
บ้านโพนพอุง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 
เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 34/2562 

489,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
21 เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ต.นาใหญ่ – บ้านโพนดวน  

ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 35/2562 

490,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกอง ต.หินกอง เขต ต.ดอกไม้  
อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 64/2562 

440,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.สระคู เขต ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงสะพาน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร ตาม
แบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 70/2562 

399,000 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ. 1006 บ้านหวายหลึม ต.พระเจ้า – 
บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 590 
เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 134/2562 

1,359,000 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไม้ล่าว ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านคูม่วง อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 165 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 81/2562 

488,000 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่างอารมณ์ ม.12 ต.หนองพอก  
อ.หนองพอก – ถนนทางหลวงสาย 2136 อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 155 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 87/2562 

493,000 

27 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองหูลิง ต.ทุ่งศรีเมือง – บ้านหัวดง  
ต.จ าปาขัน อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร  
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 89/2562 

488,000 

28 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านใหม่โพธิ์ชัย ต.ห้วยหนิลาด – เขต ต.หัวโทน  
อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 91/2562 

390,000 

29 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านปลาค้าว ต.จ าปาขัน – ทางหลวง 202  
อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 154/2562 

488,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
30 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านค าแม่แส่ง ต.ห้วยหินลาด – บ้านแดง  

ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร  
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 156/2562 

362,000 

31 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโคกกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ –  
บ้านหนองตอ ต.โคกสูง อ.โพนทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,350 
เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 93/2562 

479,000 

32 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธ ีPavement in-place 
Recyling) สายบ้านหัวคู ต.บึงเกลือ – บ้านตาลม ต.พนมไพร อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,510 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 
167/2562 

3,990,000 

33 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหนองใหญ่ บ้านโนนขวาง ต.หนองใหญ่ – ทางหลวงชนบท รอ. 
2054 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร 
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 168/2562 

3,990,000 

34 บูรณะถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ. ถ. 1-
0003 บ้านนางเตี้ย ต.ค าไฮ – บ้านโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

5,490,000 

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธ ีPavement in-place 
Recyling) สายบ้านหัวบ่อ ต.หนองไผ่ – ทางหลวง 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สาย อบจ.รอ. 1054 บ้านดอนยาง ต.สระคู – บ้านสองชั้น ต.หินกอง 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

2,428,000 

37 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านดอนทอง ต.สะอาดสมบูรณ์ – ทางหลวง 2045 อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

38 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหนองสะเดา ต.ชมสะอาด – บ้านใหม่พัฒนา ต.เมยวดี อ.เมยวดี  
จ.ร้อยเอ็ด 

3,350,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 

Recyling) สายบ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ – ทางหลวง 23 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
5,289,000 

40 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านกุดเต่า ต.กกโพธิ์ – ทางหลวง 2136 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

2,470,000 

41 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง – บ้านอนามัย ม.2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร  
จ.ร้อยเอ็ด 

1,470,000 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านหัวหนองแวง ต.หนองแวง – ทางหลวงชนบท รอ 
3017 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านโพนข่อย ต.ทุ่งทอง – บ้านสระหงษ์ ต.ก าแพง  
อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านหนองหินใหญ่ – วังอีผุย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง – 
บ้านโหรา ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

6,320,000 

45 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1061 บ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ – บ้านกกตาล  
ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

2,820,000 

46 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านโสกแดง ต.โพธิ์ทอง – บ้านนาหัวรัตน์ 
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

3,480,000 

47 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหัวคูดินทราย ต.ทุ่งหลวง – ทางหลวง (สุวรรณภูมิ – สุรินทร์) 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

3,975,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
48 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1047 บ้านไทยสมบูรณ์ ต.พนมไพร – บ้านมะเขือ 
ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

2,740,000 

49 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหนองค าน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก – เขตพ้ืนที่ อ.เมยวดี  
จ.ร้อยเอ็ด 

1,050,000 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแคน ต.ทุ่งกุลา –  
บ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

736,976 

51 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว – ทางหลวงชนบท รอ. 3071 อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด 

6,485,000 

52 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ต.สระคู – ถนน อบจ.รอ. 
1054 (ดอนยาง – สองชั้น) อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

399,000 

53 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองควายอีน้อย ต.เมืองทุ่ง –  
ทางหลวง 202 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

409,000 

54 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองค าน้อย ต.สระคู – บ้านหมอตา  
ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

499,000 

55 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองข่า ต.สระคู – เขตต าบลดอกไม้  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

399,000 

56 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ต.สระคู – เขตต าบล 
หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

438,000 

57 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธ ีPavement in-place 
Recyling) สายบ้านเป้า ต.หนองขาม – บ้านศาลา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ  
จ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธี Pavement in-place Recyling) บ้านโคกล่าม ต.โคกล่าม – 
บ้านเมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

5,910,000 

 

 



16 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt 

Concrete (โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สายบ้านน้ าใส ต.น้ าใส –  
บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

2,200,000 

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สายบ้านดงสว่าง ต.เกาะแก้ว 
– บ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (โครงการเงินอุดหนุน) 

3,990,000 

61 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010  
บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว – บ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

1,240,000 

62 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1053 บ้านดงหมากไฟ  
ต.ศรีสว่าง – บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 

3,890,000 

63 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1021 บ้านสระคู ต.สระคู –  
บ้านตากแดด ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

5,590,000 

64 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1005 บ้านผ า เทศบาล
ต าบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง – บ้านจ้อก้อ ต.น้ าค า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

8,695,000 

65 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี 
Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1012 บ้านนาเมือง ต.นาเมือง – 
บ้านดงแจ้ง ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (โครงการเงินอุดหนุน) 

4,890,000 

66 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี 
Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1043 บ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี  
อ.โพนทอง – บ้านสะอาดนาดี ต.พรสวรรค์ จ.ร้อยเอ็ด (โครงการเงินอุดหนุน) 

4,820,000 

67 จัดซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายบอกสถานที่ 450,000 
68 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 190,000 
69 จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) จ านวน 1 เครื่อง 105,000 
70 จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบล้อหมุนชนิดเดินตาม จ านวน 4 ตัว 20,000 
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   โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  22 โครงการ งบประมาณ 82,357,500 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-

place Recyling) สายบ้านหนองเทิง ต.หนองแวง – ทางหลวงเลี่ยงเมือง 232  
อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด 

3,807,000 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านหนองกุงใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ – ทางหลวง 2043 อ.พนมไพร  
จ.ร้อยเอ็ด 

2,880,000 

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) สายบ้านฉวะ ม.5 ต.หนองพอก – บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง  
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

1,710,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านโนนเกษตร ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – บ้าน
สร้างแต้ ต.นาเวียง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

3,990,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านโปง ต.บุ่งเลิศ – บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี  
จ.ร้อยเอ็ด 

3,990,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก – บ้านดงบัง ต.โพนเมือง  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

2,445,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สายบ้านหว่านไฟ ม.8 – บ้านหนองเรือ ม.3 ต.หนองบัว  
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

2,450,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1038 แยกทางหลวง 23 - บ้านหนองใหญ่  
ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

2,088,000 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement 
in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1023 บ้านบะตะกา ต.หนองใหญ่ – บ้านค านาดี  
ต.ค านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

5,000,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
10 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-place 

Recyling) สาย อบจ.รอ. 1063 บ้านกุดก่วง ต.วังสามัคคี – บ้านท่าส าราญ ต.สว่าง 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

4,900,000 

11 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-
place Recyling) สายบ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง – ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ  
จ.ร้อยเอ็ด 

1,895,000 

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place 
Recyling) จากเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท รอ. 3032  
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

2,252,000 

13 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง –  
ทางหลวง 2136 - อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

468,500 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง – บ้านโนนสวาสดิ ์
ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด 

3,802,000 

15 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1020 บ้านท่าโพธิ์  
ต.ทุ่งเขาหลวง – บ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

4,960,000 

16 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1065 บ้านค าอุปราช  
ต.สว่าง – บ้านหนองบุ่ง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

3,959,000 

17 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1040 บ้านตาลม  
ต.เมืองไพร – บ้านโนนสว่าง ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

3,870,000 

18 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ต.โหรา –  
บ้านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

2,052,000 

 

 

 



19 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
19 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 

(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สายบ้านเหล่าโพนทัน ต.หนองแก้ว –  
บ้านเปลือยน้อย ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

2,259,000 

20 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
ธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.รอ้ยเอ็ด 

7,970,000 

21 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 1025 บ้านดงช้าง  
ต.โนนสง่า – บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 

8,410,000 

22 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement in-place Recyling) สาย อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ  
ต.บ้านดู่ – บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด 

7,200,000 
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   2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวน 16 โครงการ  

งบประมาณ 251,604,842 บาท ดังต่อไปนี้  

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างสุขภาวะท้ังกายและใจ  

การออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 793,045 บาท   

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 4 โรงเรียน 
597,900 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.รอ. พบประชาชน 36,355 
3 ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 158,790 
 

2. เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 6,872,187 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ านวน 11,950 ถุง 4,508,587 
2 ฝึกอบรมเพ่ือรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร 319,600 
3 รณรงค์ลดอุบัติเหตุหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดท าป้าย

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 
108,000 

4 ซื้อกระสอบเพ่ือบรรจุทราย จ านวน 44,000 ใบ 592,500 
5 จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 ล า 1,151,000 
6 จัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ จ านวน 5 ห้อง 155,000 
7 จัดซื้อเสื้อชูชีพ จ านวน 50 ตัว 37,500 
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3. สนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  

กลุ่ม อสม. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่ม อปพร. ต ารวจอาสา กลุ่ม

เยาวชน และอ่ืน ๆ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 241,842,450 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 42,450 
2 ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 241,800,000 
 

4. สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมการจราจร จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 820,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดหาป้ายจราจรหรือป้ายบอกสถานที่ตามจุดเสี่ยงจุดอันตราย 450,000 
2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ค่าประกอบ เปลี่ยน

อุปกรณ์ที่มีการช ารุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ 
370,000 

 

5. สนับสนุนด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการ

สาธารณสุขให้กับชุมชนและท้องถิ่นในทุกระดับ อาทิ การจัดบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และบริการ

ทางการแพทย์อ่ืน ๆ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,277,160 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

- 45,480 
- 1,135,200 
- 51,480 

1,232,160 

2 ค่าจ้างที่ปรึกษา 45,000 
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   3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ       

2,144,872.88  บาท ดังต่อไปนี้  

1. ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน จ านวน 1 โครงการ   

งบประมาณ 160,806 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร โครงการการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือบริหาร
จัดการน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

160,806 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด สู่ตลาดโลก และส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และ

ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 233,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก 

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานข้าวหอมมะลิ ติดตั้ง ทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด 
เส้นกาฬสินธุ์ มหาสารคาม สนามบินร้อยเอ็ด และแจกให้อ าเภอ 20 อ าเภอ ๆ ละ 10 
ป้าย 

233,000 

 

3. ปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม จ านวน 2 โครงการ  

งบประมาณ 978,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงแหล่งน้ าขุดลอกคลองฮองเหนียง บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 

ต.ศรีโคตร – หมู่ที่ 3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  
489,000 

2 ขุดลอกปากคัดเค้า บ้านดอนยาง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 489,000 
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4. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จัดหาสถานที่และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าพื้นเมืองให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตจังหวัด จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณ 773,066.88 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 งบบริหารจัดการศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
773,066.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

   4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ

สนับสนุนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้ 

และสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์คัดแยกขยะอันตราย จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 573,800 บาท     

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 รณรงค์จัดการขยะอันตรายชุมชน  

- จัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน ส่งก าจัดที่โรงก าจัด จังหวัดสระบุรี 
476,750 

2 จัดซื้อถังขยะ 97,050 
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   5. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว

เสร็จจ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 26,504,978.96 บาท  

1. ส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง สร้างวัฒนธรรมชุมชนร่วมกันในพื้นที่ 

อาทิ ประเพณีปลอดเหล้าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ    

1,106,000 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 500,000 
2 อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดร้อยเอ็ด 300,000 
3 อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด 100,000 
4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ลายธงผะเหวด งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้ง
ที่ 11 

206,000 

 

2. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูล

ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 446,316 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

139,316 

2 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน 8 ตัว ติดตั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

307,000 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย และการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้

ให้กับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 7,141,798 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมแข่งขัน กิจกรรมการเข้าค่าย การจัดนิทรรศการ 
24,973 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม (งบประมาณ 2,060,700) 
ประกอบด้วย 
- ค่าปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง 
- จัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอรี่ 
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการเกษตรของโรงเรียน 
- จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 20 ตัว 
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 เครื่อง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เครื่อง 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
- ตลาดนัดวิชาการ (เปิดประตูสู่อาเซียน) จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ 
ของครู นักเรียน 
- พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพให้แก่
นักเรียน เช่น การท าขนม การท าผม การซ่อมรถ 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุดนตร ี

 
49,000 
15,800 
15,800 
17,900 
10,900 
41,800 
10,000 
11,900 

135,720 
80,000 

 
130,000 

 
78,750 
28,000 
19,600 

117,492 
15,000 
20,000 
20,000 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
2 - ค่าวัสดุกีฬา 

- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการอ่าน พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคณิตศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด หรือ
จัดซื้อหนังสือ 
- ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นค่าอาหารกลางวัน เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าพาหนะ 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาด้านวิชาการ เข้าค่ายลูกเสือ ทัศนศึกษา 
หรือ ไอซีที 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ (งบประมาณ 2,798,885) 

ประกอบด้วย 
- ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 4 หัวก๊อก จ านวน 2 ชุด 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ เช่น การเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
- แข่งขันทักษะวิชาการคนเก่งมุ่งสู่อาเซียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพให้แก่
นักเรียน เช่น การท าขนม การท าผม การซ่อมรถ 
- ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนด้านภาษา การเข้าค่าย การ่วมแข่งขัน
ทักษะทางภาษา 
- ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการอ่าน พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุดนตร ี
- ค่ากระแสไฟฟ้า 
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็น
ปัจจุบัน 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
3 - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด หรือจัดซื้อหนังสือ 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคณิตศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ 
- ค่าปจัจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นค่าอาหารกลางวัน เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าพาหนะ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

100,000 
50,000 

 
15,000 

 
174,000 

 
321,166 
137,564 
150,220 
287,635 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม (งบประมาณ 2,257,240)  
ประกอบด้วย 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 10 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 8 เครื่อง 
- จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 8 จอ 
- ค่าจัดซื้อชุดประกอบหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จ านวน 2 ชุด 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน จ านวน 4 เครื่อง 
- จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จ านวน 40 ตัว 
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
- อบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักโลก 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพให้แก่
นักเรียน เช่น การท าขนม การท าผม การซ่อมรถ 
- ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการอ่าน พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
4 - ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ 

- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการแต่งกาย 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่ากระแสไฟฟ้า 
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นค่าอาหารกลางวัน เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าพาหนะ 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการกีฬาจังหวัดเพื่อ

พัฒนาทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดและก้าวเข้าสู่การเป็น

นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 16,612,016 บาท ประกอบด้วย 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 34,800 
2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ านวน 30 ตัว 17,700 
3 จัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอรี่ 17,900 
4 จัดซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน 4 ชุด 92,000 
5 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม 8,989,000 
6 จ้างเหมาประกอบอาหาร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 1,900,000 
7 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 26,704 
8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 10,196 
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพัฒนาทักษะกีฬา 525,056 
10 ค่าอาหารนักเรียน 2,644,607 
11 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,159,679 
12 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 128,000 
13 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 15,544 
14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 
15 วัสดุก่อสร้าง 8,900 
16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000 
17 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48,200 
18 วัสดุการเกษตร 9,000 
19 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,800 
20 ค่าใช้น้ าประปา 240,000 
21 ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า 255,811 
22 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 11,388 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
23 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็น

ปัจจุบัน 
20,000 

24 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 
25 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 106,400 
26 ค่าอุปกรณ์การเรียน 108,810 
27 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 91,521 

 

5. สนับสนุนการด าเนินงานสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,198,848.96 

บาท ประกอบด้วย 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นส าหรับใช้ในราชการสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 12,000 
2 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานใช้ในการปฏิบัติงานของสนามกีฬา

จังหวัดร้อยเอ็ด 
11,900 

3 จ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 214,500 
4 ค่ากระแสไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 476,827.69 
5 ค่าน้ าประปาของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 483,621.27 
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   6. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

  ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง จ านวน  36 

โครงการ งบประมาณ  291,595,121.27  บาท ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงาน และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 4,712,827 บาท     

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือคู่มือต่าง ๆ 7,600 
2 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจงาน ศึกษาดู

งาน 
8,647 

3 จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 17 ตัว (ส านักปลัดฯ) 240,600 
4 จัดซื้อโต๊ะประชุม (ส านักปลัดฯ) 17,400 
5 จัดซื้อเก้าอ้ีชนิดเบาะหุ้มหนัง มีพนักพิงสูงปรับระดับสูงต่ าได้ มีที่วางแขนและ

หมุนได ้(ส านักปลัดฯ) 
33,200 

6 จัดซื้อเก้าอ้ีหอประชุม (กองกิจการสภาฯ) 82,500 
7 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 21 หลัง (กจ/แผน/คลัง/ช่าง/

พัสดุ) 
111,500 

8 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (สป/พัสดุ) 161,800 
9 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง (กจ.) 3,500 
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองกิจการสภาฯ) 21,000 
11 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่อง (กจ/

ป้องกัน) 
87,400 

12 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 4 เครื่อง (กจ/แผน) 15,700 
13 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 3 KVA จ านวน 1 เครื่อง (แผน) 37,000 
14 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง (แผน) 69,000 
15 จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง (พัสดุ) 28,000 
16 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 13 เครื่อง 412,180 
17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 4 เครื่อง 

(คลัง/พัสดุ) 
120,000 

18 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง (พัสดุ) 5,000 
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 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 21,000 
20 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง) 4,300 
21 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 2 เครื่อง (กอง

ช่าง) 
14,200 

22 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 16 และ 24 ช่อง (กองช่าง) 9,200 
23 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง (กอง

ป้องกัน) 
7,100 

24 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 2 ล้อ  2,480,000 
25 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง

คนขับ (CAB) 
715,000 

 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 478,009 บาท     

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน

จ้าง และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
407,276 

2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

38,570 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด (กองกิจการสภา) 

32,163 

 

3. เสริมสร้างขวัญก าลังใจการท างานให้กับบุคลากรภายในองค์กร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ   

283,284,415.27 บาท  

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 งบบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน  

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ค่าช าระหนี้เงินกู้  
และอ่ืน ๆ 

283,284,415.27 
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4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 208,000 บาท     

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อจัดท าวารสาร คู่มือบริการ

ประชาขน 
150,000 

2 ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

58,000 

 

5. สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในเขต

จังหวัด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน จ านวน 4 

โครงการ งบประมาณ 765,005 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 บูรณะบริเวณด้านนอกหอไตรมิ่งเมือง วัดบึงพระลานชัย (งานพระราชพิธีพระ

บรมราชาภิเษก) 
260,000 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 437,165 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 31,300 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
36,540 

 

6. สนับสนุนงานรัฐพิธี/ราชพิธี จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 146,865 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุอ่ืนที่จ่ายในงานรัฐพิธี/ราชพิธี ศาสนพิธี งานประจ าปี 146,865 
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  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบจ าลอง

การมองเห็นในเวลากลางคืน RL (Retroreflective for road marking) ตาม
มาตรฐาน ASTM E1710 และสามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน Qd 
(Day visibility) ตามมาตรฐาน EN1436 เป็นเครื่องมือพกพาเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วต่อการวัดในสนาม  

900,000 

2 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า  1,100,000 
 

* ข้อมูล กองคลัง ณ วันที่ 6 มกราคม 2563  กองส่งเสริมฯ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

รวม 6 ด้าน งบประมาณทั้งสิ้น 788,254,591.11 บาท 

งบประมาณที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 84,357,500 บาท 

รวมงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 872,612,091.11 บาท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

ตามนโยบายของ 

นายมังกร   ยนต์ตระกูล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 


