
ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด

ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน  จํานวน  จํานวน ส่งมอบ

 (บาท)  (บาท) (วัน)

1 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 15,000         เฉพาะเจาะจง 7

2 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 300,000       เฉพาะเจาะจง 15

3 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 40,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

4 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

5 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 552,000       เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

6 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 15,000         เฉพาะเจาะจง 7

7 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

8 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 99,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

9 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 12,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

10 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ารับรอง สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 127,500       เฉพาะเจาะจง 7

11 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

12 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

13 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 600,000       เฉพาะเจาะจง 7

14 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 1,200,000     เฉพาะเจาะจง 7

15 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าโล่รางวัล  สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

16 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 5,165,400     เฉพาะเจาะจง/ 7

ประกาศเชิญชวนฯ

17 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการ อบจ.พบประชาชน สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

18 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

19 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจําปีงบประมาณรายจ่าย 2562

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รายการ(หน่วย)

งบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ ประเภท
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

20 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 70,000         เฉพาะเจาะจง 7

21 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 94,000         เฉพาะเจาะจง 7

22 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 63,000         เฉพาะเจาะจง 7

23 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

24 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าวัสดุในการเลือกตั้ง กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 7,430,180     เฉพาะเจาะจง/ 7

ประกาศเชิญชวนฯ

25 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

26 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

27 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 8,000           เฉพาะเจาะจง 7

28 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 27,000         เฉพาะเจาะจง 7

29 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 144,000       เฉพาะเจาะจง 7

30 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 54,000         เฉพาะเจาะจง 7

31 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

32 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุอื่นๆ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 180,000       เฉพาะเจาะจง 7

33 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 4,900           เฉพาะเจาะจง 7

34 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 14,700         เฉพาะเจาะจง 7

35 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้  สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 9,000           เฉพาะเจาะจง 7

36 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 20,600         เฉพาะเจาะจง 7

37 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 17,500         เฉพาะเจาะจง 7

38 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 33,000         เฉพาะเจาะจง 7

39 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 3,900           เฉพาะเจาะจง 7

40 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 82,500         เฉพาะเจาะจง 7

41 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 11,000         เฉพาะเจาะจง 7



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด
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42 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 70,000         เฉพาะเจาะจง 7

43 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 3,500           เฉพาะเจาะจง 7

44 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องระบบดิจิตอล สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 16,800         เฉพาะเจาะจง 7

45 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 21,000         เฉพาะเจาะจง 7

46 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 66,000         เฉพาะเจาะจง 7

47 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 7,800           เฉพาะเจาะจง 7

48 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

49 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

50 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 30,000         เฉพาะเจาะจง 15

51 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รายจ่ายอื่น(ค่าจ้างสถาบันการศึกษาทําการสํารวจวิจัยฯ)(ค่าจ้างที่ปรึกษา) กองการเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

52 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 44,000         เฉพาะเจาะจง 15

53 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 57,600         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

54 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 50,000         เฉพาะเจาะจง 15

55 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 150,000       เฉพาะเจาะจง 15

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

56 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 250,000       เฉพาะเจาะจง 15

57 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํางบประมาณรายจ่าย กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 35,000         เฉพาะเจาะจง 15

58 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 17,500         เฉพาะเจาะจง 15

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

59 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 224,000       เฉพาะเจาะจง 15

60 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 20,100         เฉพาะเจาะจง 15

61 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองแผนฯ วางแผนสถิตฯิ 168,800       เฉพาะเจาะจง 15

62 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 16,500         เฉพาะเจาะจง 15

63 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 7,900           เฉพาะเจาะจง 15
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64 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3KVA กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 37,000         เฉพาะเจาะจง 15

65 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับงานประมวลผล  กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 69,000         เฉพาะเจาะจง 15

66 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองแผนฯ วางแผนสถิติฯ 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

67 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยตรวจสอบฯ บริหารงานคลัง 3,000           เฉพาะเจาะจง 7

68 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

69 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

70 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองคลัง บริหารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

71 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 64,800         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

72 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุง กองคลัง บริหารงานคลัง 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

73 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง บริหารงานคลัง 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

74 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 250,000       เฉพาะเจาะจง 7

75 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 108,000       เฉพาะเจาะจง 7

76 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 180,000       เฉพาะเจาะจง 7

77 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน หน่วยตรวจสอบฯ บริหารงานคลัง 25,000         เฉพาะเจาะจง 15

78 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง บริหารงานคลัง 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

79 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 9,000           เฉพาะเจาะจง 7

80 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยตรวจสอบฯ บริหารงานคลัง 5,000           เฉพาะเจาะจง 15

81 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 421,200       เฉพาะเจาะจง 7

82 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 1,200,000     เฉพาะเจาะจง 7

83 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง บริหารงานคลัง 90,000         เฉพาะเจาะจง 7

84 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

85 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบฯ บริหารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง 15

86 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง บริหารงานคลัง 27,500         เฉพาะเจาะจง 7
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87 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 27,500         เฉพาะเจาะจง 7

88 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 7,000           เฉพาะเจาะจง 7

89 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 94,000         เฉพาะเจาะจง 7

90 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

91 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ กองคลัง บริหารงานคลัง 492,590       เฉพาะเจาะจง 30

92 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 60,000         เฉพาะเจาะจง 7

93 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 5,000           เฉพาะเจาะจง 7

94 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 60,000         เฉพาะเจาะจง 7

95 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

96 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองพัสดุฯ บริหารงานคลัง 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

97 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบฯ บริหารงานคลัง 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

98 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สํานักปลัดฯ รักษาความสงบฯ 40,000         เฉพาะเจาะจง 7

99 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ รักษาความสงบฯ 27,000         เฉพาะเจาะจง 7

100 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัดฯ รักษาความสงบฯ 36,000         เฉพาะเจาะจง 7

101 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาบริการ กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 12,000         เฉพาะเจาะจง 7

102 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 48,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

103 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 50,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

104 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

105 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

106 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 22,500         เฉพาะเจาะจง 7

107 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 27,000         เฉพาะเจาะจง 7

108 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุเครื่องดับเพลิง กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 37,500         เฉพาะเจาะจง 7

109 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 22,000         เฉพาะเจาะจง 7

110 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 1,470,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30
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111 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 155,000       เฉพาะเจาะจง 15

112 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 22,000         เฉพาะเจาะจง 7

113 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 7,100           เฉพาะเจาะจง 7

114 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 120,000       เฉพาะเจาะจง 7

115 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  กองป้องกันฯ ป้องกันอัคคีภัยฯ 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

116 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ กองการศึกษาฯ การศึกษา 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

117 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาฯ การศึกษา 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

118 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด กองการศึกษาฯ การศึกษา 141,600       เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

119 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล กองการศึกษาฯ การศึกษา 30,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

120 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร กองการศึกษาฯ การศึกษา 45,600         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

121 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ารับรอง กองการศึกษาฯ การศึกษา 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

122 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

123 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา 350,000       เฉพาะเจาะจง 7

124 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล กองการศึกษาฯ การศึกษา 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

125 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กองการศึกษาฯ การศึกษา 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

126 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี   กองการศึกษาฯ การศึกษา 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

127 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด กองการศึกษาฯ การศึกษา 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

128 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กองการศึกษาฯ การศึกษา 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

129 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

130 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษาฯ การศึกษา 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

131 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ การศึกษา 80,000         เฉพาะเจาะจง 7

132 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ การศึกษา 45,000         เฉพาะเจาะจง 7

133 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษาฯ การศึกษา 13,500         เฉพาะเจาะจง 7

134 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ การศึกษา 60,000         เฉพาะเจาะจง 7
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135 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดการงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

136 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 2,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

138 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

139 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเข้าร่วมชุมชุมลูกเสือท้องถิ่นไทย กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

140 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ของนักเรียน กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 600,000       เฉพาะเจาะจง 7

141 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รักการอ่าน) กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

142 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้ฯ) กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

143 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กระบวนการเรียน) กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

145 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดทําแผนการศึกษาดีเด่น) กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

146 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 24,967,010   เฉพาะเจาะจง 7

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

‒โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม (จํานวน 3,235,630 บาท)

‒โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ (จํานวน 4,083,980 บาท)

‒โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม (จํานวน 2,560,090 บาท)

‒โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  (จํานวน 15,087,310 บาท)

147 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษาฯ การศึกษา(มัธยม) 120,000       เฉพาะเจาะจง 7

148 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 35,000         เฉพาะเจาะจง 7

149 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

150 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 80,000         เฉพาะเจาะจง 7

151 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มธัยม) 137,200       เฉพาะเจาะจง 7

152 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้  รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

153 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 42,000         เฉพาะเจาะจง 7

154 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สําหรับห้องประชุม รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 80,000         เฉพาะเจาะจง 7

155 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 84,200         เฉพาะเจาะจง 7
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156 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 11,000         เฉพาะเจาะจง 7

157 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 11,000         เฉพาะเจาะจง 7

158 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอร์รี่ รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

159 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอร์รี่ รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

160 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 92,000         เฉพาะเจาะจง 7

161 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 104,000       เฉพาะเจาะจง 7

162 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รร.ในสังกัด 2 โรง การศึกษา(มัธยม) 304,700       เฉพาะเจาะจง 7

รร.ขี้เหล็กฯ (จํานวน 221,600 บาท)

รร.โพธิ์ทองฯ (จํานวน 83,100 บาท)

163 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 166,400       เฉพาะเจาะจง 7

164 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  สําหรับห้องเรียน รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มธัยม) 106,600       เฉพาะเจาะจง 7

165 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อกล้อง DSLR รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 35,000         เฉพาะเจาะจง 7

166 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 1,463,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30

รร.ขี้เหล็กฯ (จํานวน 27 ชุด งบประมาณ 513,000 บาท)

รร.ทุ่งกุลาฯ (จํานวน 50 ชุด งบประมาณ 950,000 บาท)

167 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 10,200         เฉพาะเจาะจง 7

168 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 12,000         เฉพาะเจาะจง 7

169 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

170 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

171 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 220,400       เฉพาะเจาะจง 7

172 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 220,000       เฉพาะเจาะจง 7

173 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 15,800         เฉพาะเจาะจง 7

174 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 15,800         เฉพาะเจาะจง 7

175 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อโต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี้ รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 40,000         เฉพาะเจาะจง 7
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176 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจัดซื้อโต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี้ รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 40,000         เฉพาะเจาะจง 7

177 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 89,000         เฉพาะเจาะจง 7

178 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างเสาธงประจําโรงเรียน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 120

179 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสําหรับรถโรงเรยีน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 94,000         เฉพาะเจาะจง 120

180 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินระหว่างอาคารเรียน   รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 150,000       เฉพาะเจาะจง 120

181 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ก่อสร้างโดมหลังคาลานอเนกประสงค์ รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 1,961,100     ประกาศเชิญชวนฯ 120

182 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ก่อสร้างรางระบายน้ํา รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 250,000       เฉพาะเจาะจง 120

183 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการติดตั้งระบบไบโอแก๊ส รร.ในสังกัด 3 โรง การศึกษา(มัธยม) 450,000       เฉพาะเจาะจง 60

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม (จํานวน 150,000 บาท)

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ (จํานวน 150,000 บาท)

โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม (จํานวน 150,000 บาท)

184 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอาคารเกษตร - อาคารอุตสาหกรรม รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 320,000       เฉพาะเจาะจง 120

185 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามบาสเกตบอล   รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 80,000         เฉพาะเจาะจง 120

186 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการวางท่อระบบประปา รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 260,000       เฉพาะเจาะจง 120

187 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์   รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 2,667,100     ประกาศเชิญชวนฯ 120

188 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 432,000       เฉพาะเจาะจง 120

189 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําซึมปูแผ่น HDPE รร.ทุ่งกุลาฯ การศึกษา(มัธยม) 300,000       เฉพาะเจาะจง 120

190 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 150,000       เฉพาะเจาะจง 120

191 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 40,000         เฉพาะเจาะจง 120

192 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 2,400,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120

193 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําในโรงเรียน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 270,000       เฉพาะเจาะจง 120

194 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างป้าย ประตู รั้วด้านหน้าโรงเรียน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 1,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120

195 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน รร.กีฬาฯ การศึกษา(มัธยม) 52,000         เฉพาะเจาะจง 120

196 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ในสังกัด 3 โรง การศึกษา(มัธยม) 550,000       ประกาศเชิญชวนฯ 120
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1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รร.ขี้เหล็กฯ (จํานวน 250,000 บาท)

1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รร.โพธิ์ทองฯ (จํานวน 150,000 บาท)

1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รร.ทุ่งกุลาฯ (จํานวน 150,000 บาท)

197 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียน รร.ขี้เหล็กฯ การศึกษา(มัธยม) 300,000       เฉพาะเจาะจง 120

198 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 150,000       เฉพาะเจาะจง 120

199 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 50,000         เฉพาะเจาะจง 120

200 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ปรับปรุงฐานเสาธงประจําโรงเรียน รร.โพธิ์ทองฯ การศึกษา(มัธยม) 100,000       เฉพาะเจาะจง 120

201 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 20,000         เฉพาะเจาะจง 15

202 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาแกนนําชุมชนเพื่อสร้างจิตสํานึกในการป้องกันและ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 2,000,000     เฉพาะเจาะจง 15

แก้ไขปัญหายาเสพติด

203 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 250,000       เฉพาะเจาะจง 15

204 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร กองสาธารณสุข สาธารณสุข 500,000       เฉพาะเจาะจง 15

205 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสาธารณสุข สาธารณสุข 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

206 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข สาธารณสุข 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

207 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข สาธารณสุข 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

208 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

209 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

210 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการรณรงค์การจัดการขยะอันตรายชุมชน กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 500,000       เฉพาะเจาะจง 15

211 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 100,000       เฉพาะเจาะจง 30

212 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอันตรายชุมชน กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 200,000       เฉพาะเจาะจง 15

213 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

214 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 97,150         เฉพาะเจาะจง 15

215 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 2,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30

216 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 15
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217 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดําริ กองสาธารณสุข สาธารณสุข(บริการ) 4,069,000     ประกาศเชิญชวนฯ 180

218 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 10,000         เฉพาะเจาะจง 15

219 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 72,000         เฉพาะเจาะจง 7

220 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

221 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 9,000           เฉพาะเจาะจง 7

222 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 45,000         เฉพาะเจาะจง 7

223 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุเครื่องดับเพลิง กองส่งเสริมฯ สังคมสงเคราะห์ 15,000         เฉพาะเจาะจง 7

224 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อชุดรับแขก กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 31,300         เฉพาะเจาะจง 7

225 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะกลางเหลี่ยม กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 4,000           เฉพาะเจาะจง 7

226 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อตู้สูงบานผสม กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 9,300           เฉพาะเจาะจง 7

227 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อชั้นวางของ กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 2,000           เฉพาะเจาะจง 7

228 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 20,000         เฉพาะเจาะจง 15

229 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง กองส่งเสริมฯ สังคมฯ(สวัสดิการ) 50,000         เฉพาะเจาะจง 15

230 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 50,000         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

231 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

232 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 518,000       เฉพาะเจาะจง 15

233 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 72,000         เฉพาะเจาะจง 7

234 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

235 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุก่อสร้าง กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 45,000         เฉพาะเจาะจง 7

236 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 72,000         เฉพาะเจาะจง 7

237 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

238 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

239 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองป้องกันฯ เคหะและชุมชน 80,000         เฉพาะเจาะจง 7

240 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.1
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In-Place Recycling) สายบ้านหัวบ่อ ตําบลหนองไผ่ - ทางหลวง 2043  

อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

241 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement  กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.2

 In-Place Recycling) จากทางหลวงชนบท รอ 4026 - บ้านบุ่งคล้า

ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

242 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,710,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.3

In-Place Recycling) สายบ้านฉวะ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองพอก - บ้านหนองแสง

ตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด

243 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement  กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,790,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.4

n-Place Recycling) บ้านหนองคําน้อย ตําบลภูเขาทอง อําเภอ

หนองพอก – เขตพื้นที่อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

244 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 6,500,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.5

In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตําบลเมืองบัว - ทางหลวงชนบท รอ 3071

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

245 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,820,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.6

In-Place Recycling) สายบ้านเหม้า หมู่ที่ 7 - บ้านแวง หมู่ที่ 2 

ตําบลสระคู - ถนน อบจ.รอ 1021 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

246 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,330,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.7

In-Place Recycling)จากเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย - 

ทางหลวงชนบท รอ 3032 อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

247 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 3,500,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.8

In-Place Recycling) สายบ้านโคกกลาง - บ้านดอนมะหรี่ ตําบลเมืองหงษ์ -

ทางหลวง 2045 อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

248 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,550,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.9
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In-Place Recycling) สายจากทางหลวงชนบท 4002 - บ้านท่าสีดา - 

บ้านคูเมือง ตําบลท่าสีดา อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

249 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,440,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.10

In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1054  บ้านดอนยาง ตําบลสระคู -  

บ้านสองชั้น ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

250 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.11

In-Place Recycling) สายบ้านดอนทอง ตําบลสะอาดสมบูรณ์   - 

ทางหลวง 2045  อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

251 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.12

n-Place Recycling) สายบ้านโพธิ์ชัย ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด  - อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

252 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 3,460,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.13

In-Place Recycling) สายบ้านหนองสะเดา ตําบลชมสะอาด - บ้านใหม่พัฒนา 

ตําบลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

253 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,890,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.14

 In-Place Recycling) สายบ้านหนองกุงใหญ่ ตําบลโพธิ์ใหญ่ - ทางหลวง 2043 

อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

254 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,940,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.15

In-Place Recycling)สายอบจ.รอ 1031 บ้านบะหลวง ตําบลหนองหลวง - 

บ้านนากระตึบ ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

255 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,720,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.16

In-Place Recycling) สายบ้านหัวช้าง ตําบลโนนสวรรค์ - บ้านบัวขาว 

ตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

256 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 7,950,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.17



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด
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แผนงาน/โครงการ ประเภท

In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านหนองไฮ - บ้านโพนทองน้อย

ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

257 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.18

In-Place Recycling) สายบ้านหนองนาโท - บ้านหนองแวงใหญ่ ตําบลขามเปี้ย -

บ้านโนนใหญ่ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

258 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.19

 In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1029 บ้านคัดเค้า ตําบลหนองพอก

อําเภอธวัชบุรี - บ้านหัวดง ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

259 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,300,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.20

In-Place Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตําบลหนองไผ่ - ทางหลวง 23  

 อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

260 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,480,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.21

In-Place Recycling) สายบ้านกุดเต่า ตําบลกกโพธิ์ - ทางหลวง 2136 

อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  

261 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 6,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.22

In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1049 บ้านดอนกลอย ตําบลหนองฮี -

บ้านวารีเกษม ตําบลดูกอึ่ง อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

262 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,480,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.23

In-Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตําบลสีแก้ว อําเภอเมือง - บ้านอนามัย 

หมู่ที่ 2 ตําบลผักแว่น อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

263 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 6,500,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.24

In-Place Recycling) สายอบจ. รอ 1053 บ้านดงหมากไฟ ตําบลศรีสว่าง - 

บ้านสามขา ตําบลสามขา อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

264 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.25



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด
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In-Place Recycling) สายบ้านโนนชัยศรี ตําบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านวารีสมบูรณ์ 

ตําบลวารีสวัสดิ์ อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

265 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 3,950,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.26

In-Place Recycling) สายบ้านหนองเต่า ตําบลหนองไผ่ - ทางหลวง 2043

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

266 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.27

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวหนองแวง ตําบลหนองแวง - 

ทางหลวงชนบท รอ 3017 อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

267 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete  (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.28

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนข่อย ตําบลทุ่งทอง - บ้านสระหงษ์

ตําบลกําแพง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

268 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete  (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,200,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.29

Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 202  - บ้านนาแค 

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

269 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete  (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,520,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.30

Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1008 บ้านเหล่างิ้ว ตําบลจังหาร

อําเภอจังหาร - บ้านเขือง ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

270 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 10,050,000   ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.31

Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านจุมจัง

ตําบลอุ่มเม่า  อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

271 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,470,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.32

Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงชนบท รอ 4007-

บ้านโคกกกม่วง ตําบลโคกกกม่วง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

272 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,830,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.33
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Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1061 บ้านวังใหญ่ ตําบลกกโพธิ์

บ้านกกตาล ตําบลหนองขุ่นใหญ่ อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

273 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 3,490,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.34

In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านโสกแดง ตําบลโพธิ์ทอง - 

บ้านนาหัวรัตน์ ตําบลสระนกแก้ว อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

274 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,100,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.35

In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1063 บ้านกุดก่วง ตําบลวังสามัคคี - 

บ้านท่าสําราญ ตําบลสว่าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

275 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.36

In-Place Recycling) สายบ้านคูดินทราย ตําบลทุ่งหลวง - ทางหลวง

(สุวรรณภูมิ-สุรินทร์) อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

276 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,500,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.37

Asphaltic  Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านผํา

ตําบลเมืองสรวง -  บ้านข่อย - บ้านหนองหินใหญ่ - บ้านหนองพุก

ตําบลหนองหิน อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

277 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,200,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.38

Asphaltic  Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย

จากหน้าที่ว่าการศรีสมเด็จ - ทางหลวง 2387 อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

278 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 7,430,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.39

Asphaltic  Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย

อบจ.รอ 1012 บ้านนาเมือง ตําบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตําบลเหล่าน้อย

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

279 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายจากทางหลวง กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 430,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.40

หมายเลข 202  - บ้านโพนพอุง ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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280 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ตําบลนาใหญ่ – บ้ กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 500,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.41

โพนดวน ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

281 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านกุดขุ่น กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 470,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.42

ตําบลรอบเมือง -  ทางหลวง 2136 อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

282 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกอง ตําบลหินกอง - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 630,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.43

เขตตําบลดอกไม้ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

283 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแคน ตําบลทุ่งกุลา - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.44

บ้านโนนสะอาด ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

284 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.สระคู - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 400,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.45

เขตตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงสะพาน )  

285 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบจ.รอ 1006 บ้านหวายหลึม กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 2,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.46

ตําบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

286 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไม้ล่าว ตําบลเมืองหงส์ กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 490,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.47

อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด- บ้านหนองคูม่วง อําเภอวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

287 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 12 กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 500,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.48

ตําบลหนองพอก - ถนนทางหลวงสาย 2136 อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด

ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน  จํานวน  จํานวน ส่งมอบ
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งบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ ประเภท

288 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทัน ตําบลจําปาขัน - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,220,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.49

ทางหลวงหมายเลข 202   อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

289 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตําบลสระคู - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 400,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.50

ถนน อบจ.รอ 1054 (ดอนยาง-สองชั้น) อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

290 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองควายอีน้อย กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 410,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.51

ตาํบลเมืองทุ่ง - ทางหลวง 202  อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

291 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองคําน้อย ตําบลสระคู - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 450,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.52

บ้านหมอตา ตําบลดอกไม้ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

292 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองข่า ตําบลสระคู - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 400,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.53

เขตตําบลดอกไม ้อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

293 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตําบลสระคู - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 440,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.54

เขตตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

294 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองหูลิง ตําบลทุ่งศรีเมือง - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 493,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.55

บ้านหัวดง ตําบลจําปาขัน อําเภอสุวรรณถูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

295 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านใหม่โพธิ์ชัย ตําบลห้วยหินลาด - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 400,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.56

เขตตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ ประเภท

296 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านปลาค้าว ตําบลจําปาขัน - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 490,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.57

ทางหลวง 202 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

297 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแดง ตําบลช้างเผือก - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 400,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.58

บ้านหนองแล้ง ตําบลห้วยหินลาด อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

298 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคําแม่แส่ง ตําบลห้วยหินลาด - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 370,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.59

บ้านแดง ตําบลช้างเผือก อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

299 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโคกฮัง หมู่ที่ 4 กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 420,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.60

ตําบลจําปาขัน - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 ตําบลบ่อพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

300 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกกลาง ตําบลเกาะแก้ว กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 480,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.61

อําเภอเสลภูมิ -บ้านหนองตอ ตําบลโคกสูง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

301 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกกลาง ตําบลเกาะแก้ว กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 420,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.62

อําเภอเสลภมูิ -บ้านหนองดง ตําบลโคกสูง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

302 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเม็ก ตําบลเกาะแก้ว - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 480,000       เฉพาะเจาะจง 120 1.1.63

บ้านนากะตึบ ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

303 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว ตําบลนิเวศน์ - กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 1,530,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.64

บ้านจันทร์สว่าง ตําบลอุ่มเม้า อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด
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เงินนอก

งบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ ประเภท

304 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.65

In-Place Recycling)สายบ้านเป้า ตําบลหนองขาม -บ้านศาลา

ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

305 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 3,250,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.66

In-Place Recycling) สายบ้านพนัส ตําบลขานุวรรณ - บ้านดอนแดง

ตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

306 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.67

In-Place Recycling) สายบ้านหัวคู ตําบลบึงเกลือ - บ้านตาลม

ตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

307 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.68

In-Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่  -  บ้านโนนขวาง ตําบลหนองใหญ่ -

ทางหลวงชนบท รอ 2054 อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

308 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.69

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนเกษตร ตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านสร้างแต้ ตําบลนาเวียง 

อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

309 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 6,400,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.70

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองหินใหญ่ – วังอีผุย ตําบล

หนองหิน อําเภอเมืองสรวง – บ้านโหรา ตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  

310 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.71

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเทิง  ตําบลหนองแวง - 

ทางหลวงเลี่ยงเมือง 232  อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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แผนงาน/โครงการ ประเภท

311 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.72

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโป่ง ตําบลบุ่งเลิศ  - 

บ้านชมสะอาด ตําบลชมสะอาด  อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

312 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,430,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.73

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านยางเฌอ ตําบลขี้เหล็ก - 

บ้านดงบัง ตําบลโพนเมือง  อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

313 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete (โดยวิธี กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 4,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.74

Pavement In-Place Recycling) สายบ้านปอภาร ตําบลปอภาร

อําเภอเมือง - ตําบลสวนจิก  อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

314 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified กองช่าง เคหะฯ (ไฟฟ้า) 5,920,000     ประกาศเชิญชวนฯ 120 1.1.75

Asphal  Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

บ้านโคกล่าม ตําบลโคกล่าม - บ้านเมืองหงส์ ตําบลเมืองหงส์ 

อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

315 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กองกิจการสภาฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

316 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กองกิจการสภาฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 1,500,000     เฉพาะเจาะจง 7

และภาคประชาสังคมให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา 

317 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   กองป้องกันฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

318 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองป้องกันฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

319 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ําชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง กองป้องกันฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 300,000       เฉพาะเจาะจง 7

เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

320 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบภายในจังหวัด กองป้องกันฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

321 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

322 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

323 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 300,000       เฉพาะเจาะจง 7
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324 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

325 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนและประชาชน กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

326 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการวิจัยและต่อยอดงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการ กองส่งเสริมฯ สร้างความเข็มแข็งฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

327 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ 470,000       เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

328 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ 40,000         เฉพาะเจาะจง 7

329 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ 36,000         เฉพาะเจาะจง 7

330 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ 27,000         เฉพาะเจาะจง 7

331 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุดนตรี กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

332 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 930,000       เฉพาะเจาะจง 7

333 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

334 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

335 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 216,000       เฉพาะเจาะจง 7

336 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 22,500         เฉพาะเจาะจง 7

337 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุอื่น ๆ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 4,500           เฉพาะเจาะจง 7

338 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 317,000       เฉพาะเจาะจง 7

339 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 13,000         เฉพาะเจาะจง 7

340 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(กีฬา) 12,000         เฉพาะเจาะจง 7

341 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(ศาสนา) 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

342 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(วิชาการ) 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

343 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กองการศึกษาฯ การศาสนาฯ(วิชาการ) 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

344 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 1,948,000     เฉพาะเจาะจง 7

345 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 100,000       เฉพาะเจาะจง 7

346 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 300,000       เฉพาะเจาะจง 7

347 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองป้องกันฯ อุตสาหกรรมฯ 22,500         เฉพาะเจาะจง 7
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348 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

349 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

350 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7

351 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 700,000       เฉพาะเจาะจง 7

352 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 5,000,000     เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

353 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7

354 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

355 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 150,000       เฉพาะเจาะจง 7

356 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองป้องกันฯ อุตสาหกรรมฯ 18,000         เฉพาะเจาะจง 7

357 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุอื่น ๆ กองชา่ง อุตสาหกรรมฯ 8,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

358 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งสํานักงาน กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 26,400         เฉพาะเจาะจง 7

359 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 15,000         เฉพาะเจาะจง 7

360 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 715,000       เฉพาะเจาะจง 30

361 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย  10 ล้อ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 3,500,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30

362 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 3,000,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30

363 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 1,100,000     ประกาศเชิญชวนฯ 30

364 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 114,500       เฉพาะเจาะจง 7

365 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 57,500         เฉพาะเจาะจง 7

366 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความหนาเส้นจราจรแบบดิจิตอล กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 80,000         เฉพาะเจาะจง 7

367 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบล้อหมุนชนิดเดินตาม กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

368 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 21,000         เฉพาะเจาะจง 7

369 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 4,300           เฉพาะเจาะจง 7

370 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ ขนาด A3 กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 14,200         เฉพาะเจาะจง 7

371 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 16 และ 24 ช่อง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ 9,200           เฉพาะเจาะจง 7
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372 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการดําเนินงานและปฏิบัติตาม กองป้องกันฯ อุตสาหกรรมฯ(ก่อสร้าง) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

กฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวม

373 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ(ก่อสร้าง) 700,000       เฉพาะเจาะจง 7

374 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ(ก่อสร้าง) 1,000,000     เฉพาะเจาะจง 7

375 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก กองส่งเสริมฯ การเกษตร 500,000       เฉพาะเจาะจง 7

376 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร กองป้องกันฯ การเกษตร(อนุรักษ์) 400,000       เฉพาะเจาะจง 7

377 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ํา ขุดลอกห้วยคัดเค้าช่วงที่ 3 บ้านดอนยาง กองป้องกันฯ การเกษตร(อนุรักษ์) 500,000       เฉพาะเจาะจง 120

ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

378 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําขุดลอกคลองฮองเหนียง  บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1  กองป้องกันฯ การเกษตร(อนุรักษ์) 500,000       เฉพาะเจาะจง 120

และหมู่ที่ 2 ตําบลศรีโคตร - หมู่ที่ 3 ตําบลอีง่อง อําเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด  

379 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 15,000         เฉพาะเจาะจง 15

380 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 4,800           เฉพาะเจาะจง 7

381 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 120,000       เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

382 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 5,000           เฉพาะเจาะจง 7

383 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

384 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

385 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

386 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 3,000           เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

387 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

388 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อเก้าอี้แถว สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 75,000         เฉพาะเจาะจง 7

389 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 48,500         เฉพาะเจาะจง 7

390 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าก่อสร้างห้องน้ําสถานีขนส่งผู้โดยสาร  อําเภอโพนทอง สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 650,000       เฉพาะเจาะจง 120

391 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอโพนทอง สถานีขนส่งฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 260,000       เฉพาะเจาะจง 120



ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนด

ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน  จํานวน  จํานวน ส่งมอบ

 (บาท)  (บาท) (วัน)

ที่ รายการ(หน่วย)

งบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ ประเภท

392 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 99,000         เฉพาะเจาะจง 7

393 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 108,000       เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

394 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 90,720         เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

395 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 3,000           เฉพาะเจาะจง รายเดือน/30 วัน

396 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 5,000           เฉพาะเจาะจง 7

397 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าจัดทํากล่อง ถุงใส่สินค้า ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตําบล ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

หนึ่งผลิตภัณฑ์

398 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

399 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 20,000         เฉพาะเจาะจง 7

400 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 9,000           เฉพาะเจาะจง 7

401 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 9,000           เฉพาะเจาะจง 7

402 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 10,000         เฉพาะเจาะจง 7

403 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 วัสดุอื่น ๆ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 3,163,720     เฉพาะเจาะจง 7

404 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 50,000         เฉพาะเจาะจง 7

405 1 ต.ค .61-30 ก.ย. 62 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์แสดงสินค้าฯ การเกษตร(เฉพาะการ) 150,000       เฉพาะเจาะจง 7


