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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

*************************************** 

ถนนราชการด าเนิน  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 พื้นที่ 8,299.46     ตารางกิโลเมตร 

 ประชากร  1,307,970   คน 

 ชาย   651,408    คน 

 หญิง   656,562   คน 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562      - 3 - 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

บัดนี้   ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จงึขอแถลงให้ท่าน

ประธาน  ฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ  ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนนิงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

- มียอดเงินฝากธนาคาร จ านวน 533,867,801.76 บาท 

- เงินสะสม จ านวน 64,530,314.25 บาท 

- เงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 123,533,010.65 บาท 

- เงินกู้คงคา้ง จ านวน 278,474,611.27 บาท 

 2.ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.1 งบประมาณรายรับ ทั้งสิ้น  891,726,000 บาท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 48,383,000 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,723,000 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,043,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,722,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 50,000 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 390,720,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน 436,359,000 บาท 

งบเฉพาะการ 6,726,000 บาท 
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 2.2 ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น จ านวน  891,529,000 บาท  

 2.1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน  884,803,000 บาท  ประกอบด้วย  

งบกลาง 82,730,180.00 บาท 

งบบุคลากร 153,049,890 บาท 

งบด าเนินการ 384,947,440 บาท 

งบลงทุน 262,975,490 บาท 

งบรายจา่ยอื่น 100,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท 
 

 2.1.2 รายจ่ายงบเฉพาะการ จ านวน     6,726,000   บาท   ประกอบด้วย  

งบกลาง 110,430 บาท 

งบบุคลากร 1,115,400 บาท 

งบด าเนินการ 4,266,670 บาท 

งบลงทุน 1,233,500 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง       

หมวดภาษีอากร 47,000,000.00 48,480,000.00 48,383,000.00 

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,513,000.00 1,534,000.00 1,723,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 5,200,000.00 6,727,000.00 6,043,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,591,000.00 1,610,000.00 1,722,000.00 

หมวดรายได้จากทุน 200,000.00 200,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 55,504,000.00 58,551,000.00 57,921,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดภาษจีัดสรร 384,047,000.00 374,220,000.00 390,720,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 384,047,000.00 374,220,000.00 390,720,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 444,435,400.00 437,229,000.00 436,359,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้อปท. 444,435,400.00 437,229,000.00 436,359,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค ์

   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม 

   การปกครองท้องถิ่น 28,462,135.13 0.00 0.00 

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์ 28,462,135.13 0.00 0.00 

รายได้งบเฉพาะการ 4,419,710.00 3,744,030.00 6,726,000.00 

รวมทั้งสิ้น 916,868,245.13 873,744,030.00 891,726,000.00 
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รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง % 

 

ปี 2562 

หมวดภาษีอากร  

ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ 41,917,220.84 40,425,178.62 45,784,478.46 42,600,000.00 -0.27 % 42,483,000.00 

ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน 5,074,270.66 5,668,709.10 5,910,121.87 5,880,000.00 0.34 % 5,900,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 46,991,491.50 46,093,887.72 51,694,600.33 48,480,000.00 -0.20 % 48,383,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  

ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 3,500.00     %  

ค่าธรรมเนยีมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ  ม.9 อบจ. 77,857.60 114,718.80 87,365.20 86,000.00 0.00 % 86,000.00 

ค่าธรรมเนยีมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 318,397.40 353,557.82 464,150.00 428,000.00 7.48 % 460,000.00 

ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 34,250.00 27,850.00 10,100.00 5,000.00 3100.00 % 160,000.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 8,220.00 14,331.00 17,085.00 15,000.00 13.33 % 17,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 1,185,674.21 4,603,884.00 1,694,617.40 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,627,899.21 5,114,341.62 2,273,317.60 1,534,000.00 12.32 % 1,723,000.00 
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รายการ รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง % ปี 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

  ค่าเชา่หรอืบริการสถานที ่ 249,170.00 80,200.00 37,830.00 47,000.00 -8.51 % 43,000.00 

  ดอกเบีย้ 10,399,707.92 5,321,104.80 6,674,150.53 6,680,000.00 -10.18 % 6,000,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,648,877.92 5,401,304.80 6,711,980.53 6,727,000.00 -10.17 % 6,043,000.00 

  ค่าขายแบบแปลน 1,767,600.00 1,630,000.00 1,612,000.00 1,500,000.00 6.67 % 1,600,000.00 

  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,063.00 756.00 2,368.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

  ค่าสมัครสมาชิกหอ้งสมุด  28,000.00 20,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 90,704.39 41,955.00 1,830,164.89 89,000.00 12.36 % 100,000.00 

รายหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,859,367.39 1,700,711.00 3,464,932.89 1,610,000.00 6.96 % 1,722,000.00 

รายได้จากทุน        

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 444,959.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000.00 

รวมรายได้จากทุน 444,959.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบจ.        

หมวดภาษีจัดสรร        

  ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 197,387,598.17 196,524,537.20 218,548,640.68 205,000,000.00 6.34 % 218,000,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 115,291,430.80 128,624,108.33 131,713,335.65 128,620,000.00 0.78 % 129,620,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 50,230,868.67 37,512,980.06 42,685,065.75 39,500,000.00 6.33 % 42,000,000.00 

  ค่าภาคหลวงแร่ 47,737.20 467,460.40 1,041,725.52 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 362,957,634.84 363,129,085.99 393,988,767.60 374,220,000.00 4.41 % 390,720,000.00 
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รายการ รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง % ปี 2562 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้อปท.        

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจ 

   หน้าท่ีและภารกจิถ่ายโอนเลอืกท า 
200,588,666.00 179,334,574.00 424,582,105.00 437,229,000.00 -0.20 % 436,359,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 200,588,666.00 179,334,574.00 424,582,105.00 437,229,000.00 -0.20 % 436,359,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค์        

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์        

  1. เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ดา้นการศึกษา        

  2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น 

78,746,223.00 29,530,000.00 28,462,135.13   
%  

  3. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาประเทศ 

2,744,644.00     
 

 

  3. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุวัตถุประสงค ์ 264,590,097.39 257,609,478.07      

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 346,080,964.39 287,139,478.07 28,462,135.13     

รวมทุกหมวด 971,199,860.25 887,913,383.20 911,177,839.08 870,000,000.00 1.73 % 885,000,000 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง % ปี 2562 

งบเฉพาะการ  

หมวดรายได้  จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
      

 

1. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง        

  1.1 ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 1,030,600.00 1,025,100.00 1,032,800.00 1,006,400.00 -2.97 % 977,400.00 

  1.2 ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา 102,600.00       

  1.3 ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจ าหนา่ยสนิค้า 103,200.00 103,200.00 103,200.00 129,600.00 0.00 % 129,600.00 

  1.4 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,600.00 3,600.00 4,000.00 4,000.00 -25 % 3,000.00 

  1.5 เงินชว่ยเหลอืงบเฉพาะการ     100.00 % 1,033,500.00 

รวมรายรับสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 1,240,000.00 1,131,900.00 1,140,000.00 1,140,000.00 46.81 % 2,143,500 

2. ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมอืงฯ        

  2.1 รายได้จากเงนิทุนศูนย์แสดงจ าหน่ายสินค้าฯ     100.00 % 4,559,245 

  2.2 รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้า 2,050,000.00 1,990,000.00 2,000,000.00 1,564,137.00 -100.00 %  

  2.3 รายได้เบ็ดเตล็ด 238,000.00 210,000.00 180,000.00     

  2.4 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 20,500.00 20,500.00 50,500.00 35,863.00 54.21 % 23,255 

  2.5 เงนิช่วยเหลอืงบเฉพาะการ 1,564,610.00 1,342,430.00 1,049,210.00 1,004,030.00 -100.00 %  

รวมรายรับศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมอืงฯ 3,873,110.00 3,562,930.00 3,279,710.00 2,604,030.00 43.17 % 4,582,500 

รวมรายรับงบเฉพาะการ 5,113,111.00 4,694,830.00 4,419,710.00 3,744,030.00 44.33 % 6,726,000 

ข้อบัญ
ญ
ัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณ

รายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562     - 9 - 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

 

เรื่อง 

 งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 134,763,830 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 125,087,750 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,676,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 609,293,820 

แผนงานการศึกษา 99,387,550 

แผนงานสาธารณสุข 256,855,150 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,320,280 

แผนงานเคหะชุมชน 231,983,340 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,000,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11,747,500 

ด้านเศรษฐกิจ 57,904,740 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 53,941,450 

แผนงานการเกษตร 4,073,720 

ด้านการด าเนินงานอื่น 82,730,180 

แผนงานงบกลาง 82,730,180 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 884,803,000 

งบเฉพาะการ ยอดรวม 

งบกลาง 110,430 

งบบุคลากร 1,115,400 

งบด าเนินการ 4,266,670 

งบลงทุน 1,233,500 

รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 6,726,000 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 891,529,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

        แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

งบ                      งาน 00111 00112 00113 รวม 

งบบุคลากร 30,283,740 5,516,280 15,086,560 50,886,580 

งบด าเนินการ 53,081,180 1,436,000 17,063,800 71,580,980 

งบลงทุน 522,200 140,400 1,833,590 2,496,190 

งบรายจ่ายอื่น 100,000 0 0 100,000 

รวม 83,987,220 7,092,680 33,983,950 125,087,750 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  

 

งบ                      งาน 00122 00123  รวม  

งบบุคลากร 3,017,460 3,140,320 6,157,780  

งบด าเนินการ 320,200 902,000 1,222,200  

งบลงทุน 0 2,320,100 2,320,100  

รวม 3,337,660 6,362,420 9,676,080  

แผนงานการศึกษา 

   

 

งบ                    งาน 00211 00213 รวม  

งบบุคลากร 4,890,660 47,722,880 52,613,540  

งบด าเนินการ 2,695,100 28,403,410 31,098,510  

งบลงทุน 0 15,675,500 15,675,500  

รวม 7,585,760 91,801,790 99,387,550  

แผนงานสาธารณสุข 

   

 

งบ                     งาน 00222 00223 รวม  

งบบุคลากร 2,771,820 1,652,280 4,424,100  

งบด าเนินการ 3,045,100 245,316,950 248,362,050  

งบลงทุน 0 4,069,000 4,069,000  

รวม 5,816,920 251,038,230 256,855,150  
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                                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ                   งาน 00231 00232 รวม 

 

งบบุคลากร 2,855,880 0 2,855,880 

งบด าเนินการ 347,800 0 347,800 

งบลงทุน 0 116,600 116,600 

รวม 3,203,680 116,600 3,320,280  
 

                                แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                 งาน 00241 00242 รวม 

 

งบบุคลากร 4,406,740 0 4,406,740 

งบด าเนินการ 973,600 0 973,600 

งบลงทุน 280,000 226,323,000 226,603,000 

รวม 5,660,340 226,520,000 231,983,340 
 

                                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                 งาน 00252 รวม 

 

งบด าเนินการ 6,000,000 6,000,000 

รวม 6,000,000 6,000,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ          งาน 00261 00262 00263 00264 รวม 

งบบุคลากร 2,365,560 2,637,240 0 0 5,002,800 

งบด าเนินการ 826,700 2,926,000 150,000 1,500,000 5,402,700 

งบลงทุน 0 342,000 0 0 342,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0.00 1,000,000 0 1,000,000 

รวม 3,192,260 5,905,240 1,150,000 1,500,000 11,747,500 
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แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

  งบ                      งาน 00311 00312 รวม 

งบบุคลากร 24,621,550 0 24,621,550 

งบด าเนินการ 18,892,800 50,000 18,942,800 

งบลงทุน 8,677,100 1,700,000 10,377,100 

รวม 52,191,450 1,750,000 53,941,450 

แผนงานการเกษตร 

   งบ                     งาน 00321 00322 รวม 

งบบุคลากร 2,080,920 0 2,080,920 

งบด าเนินการ 592,800 400,000 992,800 

งบลงทุน 0 1,000,000 1,000,000 

รวม 2,673,720 1,400,000 4,073,720 

แผนงานงบกลาง 

   งบ                     งาน 00411 รวม 

 งบกลาง 82,730,180 82,730,180  

รวม 82,730,180 82,730,180  

    
งบเฉพาะการ    

งบ                     งาน 00335 00336 รวม 

งบบุคลากร 522,840 592,560 1,115,400 

งบด าเนินการ 549,560 3,717,110 4,266,670 

งบลงทุน 1,033,500 200,000 1,233,500 

งบกลาง 37,600 72,830 110,430 

รวม 2,105,900 4,509,670 6,726,000 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2562 อาศัยอ านาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)

พ.ศ. 2552 มาตรา  58 จงึตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด และโดยเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2562 ให้ตัง้จ่ายเป็นจ านวนทั้งสิน้  

891,529, 000 บาท  ตั้งงบประมาณต่ ากว่า ประมาณการรายรับ  จ านวน  197,000  บาท  โดยแยก

รายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 134,763,830 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 125,063,750 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,700,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 609,293,820 

แผนงานการศึกษา 99,387,550 

แผนงานสาธารณสุข 256,855,150 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,320,280 

แผนงานเคหะชุมชน 231,983,340 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,000,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11,747,500 

ด้านเศรษฐกิจ 58,015,170 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 53,941,450 

แผนงานการเกษตร 4,073,720 

ด้านการด าเนินการอื่น 82,730,180 

แผนงานงบกลาง 82,730,180 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น 884,803,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 110,430 

งบบุคลากร 1,115,400 

งบด าเนินการ 4,266,670 

งบลงทุน 1,233,500 

รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการทั้งสิ้น 6,726,000 
 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่          กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

เห็นชอบ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

....................................... 
 

ประมาณการรายรับ   รวมทั้งสิ้น    891,726,000    บาท   แยกเป็น 

1.ประมาณการรายรับทั่วไป รวมทั้งสิ้น     885,000,000    บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร  รวม     48,383,000    บาท 

1. ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกยาสูบ จ านวน 42,483,000 บาท 

ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 117,000   บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น

ฐานในการประมาณการ 

2. ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ ามัน จ านวน 5,900,000  บาท  

สูงกว่าปีที่ผา่นมา  จ านวน 20,000 บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น

ฐานในการประมาณการ 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  1,723,000  บาท   แยกเป็น 

1. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 9 (อบจ.) จ านวน 86,000 บาท เท่ากับที่ผ่าน

มา เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 

2. ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากโรงแรม จ านวน 460,000 บาท สูงกว่า 

ปีที่ผา่นมา จ านวน 32,000  บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานใน

การประมาณการ 

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จ านวน 160,000 บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 155,000  บาท เนื่องจาก

คาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะได้รับเพิ่มขึ้น 

4. ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและขอ้บัญญัติท้องถิ่น จ านวน 17,000 บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา 

จ านวน  2,000  บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นฐานในการประมาณ

การ 

5. ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 1,000,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,043,000 บาท แยกเป็น 

1. ค่าบริการสถานที่ จ านวน  43,000  บาท ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 4,000 บาท เนื่องจาก  

ใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 

2.  ดอกเบีย้ จ านวน 6,000,000 บาท ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 680,000  บาท เนื่องจากอัตรา

ดอกเบีย้เงนิฝากลดลงและใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 1,722,000 บาท แยกเป็น 

1. ค่าขายแบบแปลน จ านวน 1,600,000 บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 100,000 บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ  

2. ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 2,000 บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 1,000 บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ  

3. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด  จ านวน 20,000 บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับ

จรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 

4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 100,000 บาท  สูงกว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 11,000 บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 
 

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ จ านวน 50,000 บาท ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา จ านวน 150,000 บาท 

เนื่องจากปีที่ผา่นมาไม่มกีารขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 390,720,000 บาท แยกเป็น 

1. ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จ านวน 218,000,000 บาท สูงกว่าที่ผ่านมา

จ านวน 13,000,000  บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์ รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 เป็นฐานในการ

ประมาณการ 

2. ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 จ านวน 129,620 ,000 บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา 1,000,000 บาท เนื่องจาก  

ใช้เกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 

3. ภาษีมูลคา่เพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% (ตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ. 2540) จ านวน 

42,000 ,000 บาท  สูงกว่าปีที่ผา่นมา  จ านวน  2,500,000  บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์ ราย รับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 
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4. คําภาคหลวงแร ํจ านวน 1,100,000  บาท เทํากับปีที่ผาํนมา เนื่องจากใช๎เกณฑ์รายรับจรงิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นฐานในการประมาณการ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน 436,359,000 บาท แยกเป็น 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า จ านวน 

436,359,000 บาท ต่ ากวําปีที่ผาํนมา จ านวน 870,000 บาท เนื่องจากคาดการณ์วาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  จะได๎รับเงินอุดหนุนลดลง 
 

 

2. ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ    รวมทั้งสิ้น 6,726,000 บาท แยกเป็น 

2.1 สถานีขนส่งอ าเภอโพนทอง                รวม 2,143,500 บาท 

หมวดรายได้                                  รวม 1,151,000 บาท 

1. คําบริการสถานขีนสํงผูโ๎ดยสารอ าเภอโพนทอง  จ านวน 977,400 บาท  ต่ ากวําปี 

ที่ผํานมา จ านวน  29 ,000  บาท  เนื่องจากใช๎เกณฑ์รายรับจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  มา 

เป็นฐานในการประมาณการ 

2.  คําตอบแทนตามสัญญาจัดให๎มบีริการจ าหนาํยสินค๎า  จ านวน  129 ,600  บาท  

เทํากับปี งบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากใช๎เกณฑ์รายรับจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ.  25 60  มา 

เป็นฐานในการประมาณการ 

3. ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร   จ านวน 3,000 บาท  ต่ ากวําปีที่ผาํนมา จ านวน 1,000 บาท

เนื่องจากใช๎เกณฑ์รายรับจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาเป็นฐานในการประมาณการ 

4. เงินชํวยเหลืองบประมาณรายจํายเฉพาะการ  จ านวน  1,033,500  บาท 

 
 

2.2  ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองฯ  รวม 4,582,500 บาท  แยกเป็น 

หมวดรายได้     รวม 4,582,500 บาท 

1. รายได๎จากเงินทุน จ านวน  4,559,245 บาท 

2. ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร  จ านวน   23,255   บาท  ต่ ากวําปี ผาํนมา  จ านวน  12,608 

บาท เนื่องจากใช๎เกณฑ์รายรับจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาเป็นฐานในการประมาณการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

------------ 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 891,529,000  บาท แยกเป็น 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 884,803,000 บาท ตั้งจาํยจากรายได๎จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง   รวม 82,730,180 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411)   รวม 82,730,180 บาท แยกเป็น 

งบกลาง    รวม 82,730,180 บาท 

1. ค่าช าระหน้ีเงนิต้น   รวม 39,690,200 บาท 

1.1 คําช าระหนี้เงนิต๎น จ านวน 5,180,200 บาท เพื่อช าระหนี้เงนิต๎น กสอ. ตามสัญญากู๎เงิน  เลขที ่

343/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 และบันทึกตํอท๎ายสัญญา ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 และช าระ

หนี้เงนิกู๎เงินทุนสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ที่กู๎เพื่อใช๎จํายในการแก๎ปัญหาทางด๎าน

เศรษฐกิจและกํอสร๎างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งวดที่ 8 

- กองคลัง    จ านวน 5,180,200 บาท  

1.2 คําช าระหนี้เงนิต๎น จ านวน 34,510,000 บาท ช าระหนี้เงนิต๎นธนาคารออมสิน ตามสัญญา  

กู๎เงิน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 แยกเป็น  

1) หนี้เงนิต๎นธนาคารออมสิน จ านวน 2,060,000 บาท เพื่อช าระหนี้เงนิกู๎ที่กู๎มาซือ้เครื่องจักร

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด งวดที่ 8 

2) หนี้เงนิต๎นธนาคารออมสิน จ านวน 32,450,000 บาท เพื่อช าระหนี้เงนิกู๎ที่กู๎มาใช๎จํายในการ

แก๎ปัญหาทางดา๎นเศรษฐกิจและกํอสร๎างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งวดที่ 6 

- กองคลัง   จ านวน 34,510,000 บาท  

2. ค่าช าระดอกเบี้ย รวม 8,750,000 บาท 

2.1 คําช าระดอกเบีย้ จ านวน 550,000 บาท เพื่อช าระดอกเบีย้เงนิกู๎ กสอ .ตามสัญญากู๎เงิน  เลขที่ 

343/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 และบันทึกตํอท๎ายสัญญา ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 และช าระ

หนี้เงนิกู๎เงินทุนสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ที่กู๎เพื่อใช๎จํายในการแก๎ปัญหาทางด๎าน

เศรษฐกิจและกํอสร๎างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพราะเป็นการกู๎เกินวงเงินทุนสะสมของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองคลัง    จ านวน 550,000 บาท 
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2.2 คําช าระดอกเบีย้ จ านวน 8,200,000 บาท เพื่อช าระดอกเบีย้ธนาคารออมสิน ตามสัญญา  

กู๎เงิน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 และช าระหนี้เงนิกู๎ที่กู๎มาเพื่อซือ้เครื่องจักรขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด และ ที่กู๎มาเพื่อใช๎จํายในการแก๎ปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจและกํอสร๎างสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ  

- กองคลัง      จ านวน 8,200,000 บาท 
 

3. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 1,027,730 บาท 

3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,027,730 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ส าหรับพนักงานจา๎งองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตาม พ .ร.บ.ประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 และทีแ่ก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองคลัง      จ านวน 1,000,000 บาท  

3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 27,730 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 27,730 บาท  

4. เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น  รวม 1,033,500 บาท เพื่อจํายเป็น

เงินชํวยเหลือสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2543 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองคลัง      จ านวน 1,033,500 บาท  

5. เงนิส ารองจ่าย  รวม  20,000,000 บาท  เพื่อใช๎จํายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย  

วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2543 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมประกอบหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

- กองคลัง      จ านวน 20,000,000 บาท  

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 2,708,130 บาท 

6.1 รายจํายตามขอ๎ผูกพัน จ านวน 50,000 บาท เพื่อสงํคนืกองทุนทดแทนผูป๎ระสบภัย ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 กรณีรถขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  กํอใหเ๎กิดความเสียหาย   และกองทุนทดแทนผูป๎ระสบภัย ตาม

พระราชบัญญัติคุม๎ครองผ๎ูประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 

- กองคลัง      จ านวน 50,000 บาท  

6.2 รายจํายตามขอ๎ผูกพัน จ านวน 458,130 บาท เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงสมาคมองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดแหงํประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยรายจํายขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นเกี่ยวกับคําบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 
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- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 458,130 บาท 

6.3 รายจํายตามขอ๎ผูกพัน  จ านวน  2,000,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นเงินสมทบส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแหํงชาติกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นตํอสุขภาพระดับจังหวัด ตามห นังสอื 

ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557 

- กองสาธารณสุข     จ านวน 2,000,000 บาท  

6.4 รายจํายตามขอ๎ผูกพัน จ านวน 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสงเคราะหผ์ูป๎ุวย  

ที่ยากไร๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการสงเคราะหผ์ูป๎ุวยที่ยากไร๎ขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2560 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 200,000 บาท  

7.เงนิช่วยพิเศษ จ านวน 550,000 บาท (ตามหนังสอื ที่ มท 0808.5/896 ลงวันที่ 29 มนีาคม 2556) 

7.1 เงินชํวยพิเศษ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยพิเศษส าหรับข๎าราชการ 

ลูกจา๎งประจ า พนักงานจา๎ง ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด กรณีถึงแกํกรรม 

- กองคลัง      จ านวน 100,000 บาท  

7.2 เงินชํวยพิเศษ จ านวน 450,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือพิเศษส าหรับเงินชํวยเหลือ

พิเศษกรณีขา๎ราชการครู พนักงานครู พนักงานจา๎งและขา๎ราชการบ านาญ (ครู) พนักงานบ านาญ (ครู) 

ถึงแกํความตาย  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 450,000 บาท  

8. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวม  4,486 ,410 บาท เพื่อสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2515  

ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญ ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 

- กองคลัง      จ านวน 4,486,410 บาท  

9. เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  จ านวน 352,000 เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําครองชีพ

ผูร๎ับบ านาญ ตามหนังสอื ที่มท 0808.5/896 ลงวนัที่ 29 มนีาคม 2556 

- กองคลัง      จ านวน 352,000 บาท  

10. เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  จ านวน  2,500,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า  

ซึ่งต๎องจาํยตามสทิธิ ตามหนังสอื ที่มท 0808.5/896 ลงวนัที่ 29 มนีาคม 2556 

- กองคลัง      จ านวน 2,500,000 บาท  

11. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.) รวม 1,606,870 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหนังสือ  ดํวนมาก ที่ มท

0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1,606,870 บาท 
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12. เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีลูกจ้างประจ า (กสจ.) รวม 25,340 บาท เพื่อจาํยเป็นเงิน 

สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีลูกจา๎งประจ า (กสจ.) ที่ปฏิบัติหนา๎ที่ในสถานศกึษาในสังกัด ตามหนังสือ

ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 25,340 บาท  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม 125,087,750 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไป (รหัส 00111)  รวม   83,987,120 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม   30,283,740 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม   12,376,680 บาท 

1.1 เงนิเดือนนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

จ านวน 1,765,800 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  และ 

รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4 อัตรา 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 1,765,800 บาท  

1.2 เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด และรองนายก

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด จ านวน 390,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4 อัตรา 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 390,000 บาท  

1.3 เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด จ านวน 390,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4 อัตรา 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 390,000 บาท  

1.4 เงนิเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด จ านวน 1,166,400 

บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5 

อัตรา 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 1,166,400 บาท  

1.5 เงนิค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน สภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด จ านวน 8,664,480 บาท เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 8,664,480 บาท 
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2. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 17,907,060 บาท 

2.1 เงนิเดือนข้าราชการ  จ านวน  13,862,320 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 5,764,900 บาท 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 4,208,040 บาท 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 3,889,380 บาท 

2.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 629,120 บาท แยกเป็น 

2.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 523,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน

ของขา๎ราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 388,800 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 67,200 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 67,200 บาท  

2.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 48,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 12,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 36,000 บาท  

2.2.3 เงินคาํตอบแทนพิเศษ จ านวน 57,920 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของ

ข๎าราชการที่เงินเดอืนเต็มขั้นในอัตราร๎อยละ 2, 4 และ 6 ของเงนิเดือน 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 57,920 บาท  

2.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 718,200 บาท แยกเป็น 

2.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 664,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 448,800 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 103,200 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 112,200 บาท  

2.3.2 เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงํที่มเีหตุพิเศษต าแหนํงนิตกิร (พ.ต.ก.) จ านวน 54,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มเีหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 54,000 บาท  

2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 293,400 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 293,400 บาท 
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2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,324,280 บาท แยกเป็น 

2.5.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 2,270,280 บาท  เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 1,701,120 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 250,440 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 318,720 บาท  

2.5.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 54,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 54,000 บาท  

2.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 79,740 บาท แยกเป็น 

2.6.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 73,740 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 49,740 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 24,000 บาท  

2.6.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 6,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครอง

ชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 6,000 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 53,081,180 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 32,439,600 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

31,834,500 บาท แยกเป็น 

1.1.1  คําตอบเจา๎หนา๎ที่ในการเลือกตั้ง  จ านวน  31,834,500  บาท  เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน

เจ๎าหนา๎ที่ในการจัดการเลือกตั้งผ๎ูบริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 31,834,500 บาท  

1.2 ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเบีย้ประชุมคณะกรรมการประจ าสภา

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 20,000 บาท  

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 114,500 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง ของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
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- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 32,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 22,500 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 60,000 บาท  

1.4 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 252,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 42,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 48,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 162,000 บาท  

1.5 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 218,600 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 125,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 55,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 38,600 บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม 12,193,400 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,263,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาบริการ จ านวน 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการในกิจการของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัด รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 15,000 บาท  

2.1.2 คําจา๎งเหมาจัดท าวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตาํงๆ  จ านวน  300,000 บาท  เพื่อจาํยเป็น  

คําจัดท าวารสาร คูมํอืบริการประชาชน หรอืสิ่งพิมพ์ตาํงๆ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด เพื่อเผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงาน และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 300,000 บาท  

2.1.3 คํารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จ านวน 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์

หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสอืคูํมอืตําง ๆ หนังสอืพิมพ์   

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 40,000 บาท  

2.1.4 คําจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ จ านวน 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง

เหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่นๆ

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 200,000 บาท  

2.1.5 คําจา๎งเหมาท าความสะอาด จ านวน 552,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําท าความสะอาด

อาคารตําง ๆ ขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 552,000 บาท 
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2.1.6 คําจา๎งเหมาพิมพ์ปก เย็บเลํม จ านวน 45,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําพิมพ์ปก คําเข๎าปก  

คําเย็บเลํม คาํจา๎งเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคําพิมพ์ปกเย็บเลํมและสิ่งพิมพ์ตาํง ๆ ขององคก์าร

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 15,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 30,000 บาท  

2.1.7 คําจา๎งเหมาถํายเอกสาร จ านวน 111,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการถํายเอกสาร

ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 99,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 12,000 บาท 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,327,500 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คํารับรอง จ านวน 127,500 บาท เพื่อจํายเป็นรับรองในการตอ๎นรับบุคคล หรอื  

คณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจงาน หรอืทัศนศึกษาดูงาน และเจา๎หนา๎ที่ที่เกี่ยวข๎อง 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 127,500 บาท  

2.2.2 คําเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 200,000 

บาท เพื่อจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ระหวํางเปิด – ปิดประชุมสภา

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด การประชุมคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ตลอดจนคําอาหารวํางส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด สมัยสามัญ

และสมัยวิสามัญ 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 200,000 บาท  

2.2.3 คําใช๎จํายในงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณีตําง ๆ จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อ

จาํยเป็นคําใช๎จํายงานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีตําง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ของจังหวัด รายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 1,000,000 บาท  

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน

9,532,900 บาท แยกเป็น 

2.3.1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา จ านวน 600,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย  

ในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของขา๎ราชการ ลูกจา๎ง พนักงานจา๎ง และผูบ๎ริหารท๎องถิ่นของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรมและการเข๎า

รับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หนา๎ที่ 298 ข๎อที่ 3 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 600,000 บาท  

2.3.2 โครงการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ านวน 1,200,000 บาท เพื่อจําย

เป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารสํวนจังหวัด คณะผ๎ูบริหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านตําง ๆ รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ  

การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หนา๎ที่ 299 ข๎อที่ 4 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 1,200,000 บาท  

2.3.3 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 937,500 บาท แยกเป็น  

1) เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง

ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 487,500 บาท 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 400,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน   37,500 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน   50,000 บาท 

2) เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการสภาองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 450,000 บาท 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 450,000 บาท  

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 3 หนา๎ที่ 298 

2.3.4 คําโลํรางวัล จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําโลํรางวัล ถ๎วยรางวัล พวงมาลา

พานพุมํ ดอกไม๎ พวงหรีด ชํอดอกไม๎ ส าหรับผู๎มีเกียรติที่เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด หรอืผูม๎าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0407/ว 284 ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2530 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 30,000 บาท 
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2.3.5 คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง จ านวน  5,165,400 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการ

เลือกตั้งผ๎ูบริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  วําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นฯ พ .ศ.2545

และทีแ่ก๎ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 2 หน๎าที ่332 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 5,165,400 บาท  

2.3.6 โครงการ อบจ.พบประชาชน จ านวน 500,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการ อบจ .

พบประชาชน ในการรับทราบปัญหา และแก๎ไขความเดือดรอ๎นของประชาชน รวมทั้งการให๎บริการ

ประชาชนในพื้นที่และจัดกิจกรรมตาํงๆ รวม 20 อ าเภอ รายละเอียดตามโครงการตามที่องค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให๎แกํ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 2 หน๎าที่ 310 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 500,000 บาท  

2.3.7 โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

ฝกึอบรม สัมมนาของประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดเกี่ยวกับกิจการในอ านาจหน๎าที่

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ

เข๎ารับการฝึกอบรมของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 3 หนา๎ที ่298  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 1,000,000 บาท  

2.3.8 คําใช๎จํายในการคัดเลือกข๎าราชการ ลูกจา๎งและพนักงานจา๎งขององค์การบริหารสํวน

จังหวัด จ านวน 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกข๎าราชการ ลูกจา๎งและพนักงานจา๎ง

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่      จ านวน 100,000 บาท 
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2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 70,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 70,000 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ รวม 8,248,180 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 7,687,180 บาท แยกเป็น 

3.1.1  คําวัสดุส านักงาน  จ านวน 257,000  บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็น  

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 94,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 63,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 100,000 บาท  

3.1.2 คําวัสดุในการเลือกตั้ง จ านวน 7,430,180 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุในการเลือกตั้ง

ผูบ๎ริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 7,430,180 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 56,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 30,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 18,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 8,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 

ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 27,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 298,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 144,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 54,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 100,000 บาท 

3.5 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 180,000 บาท แยกเป็น 

3.5.1  คําวัสดุอื่นๆ  จ านวน  180,000  บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุ  ใช๎ในงานราชพิธี 

รัฐพิธี  ศาสนพิธี  งานประจ าปี  งานประเพณี งานสํงเสริมวัฒนธรรม  และกิจกรรมอื่นๆ  ที่ตอ๎งรวํมมอื

ด าเนนิงานกับหนวํยงานอื่น ตามอ านาจหน๎าที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
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- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 180,000 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 200,000 บาท แยกเป็น 

4.1 คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 200,000  บาท เพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง

และคําสื่อสารอื่น ๆ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 200,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 522,200 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 522,200 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 267,100 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 19,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน  

4 ตัวๆ ละ 4,900 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1) เป็นโต๏ะท างานแบบไม๎/เหล็ก 

2) ขนาด 150x80x75 เซนติเมตร 

3) มลีิน้ชักพร๎อมกุญแจล็อค 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที ่12, 22 หนา๎ที่ 387,388 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 4,900 บาท 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 14,700 บาท  

1.1.2 คําจัดซื้อโต๏ะท างานแบบไม๎  จ านวน  9,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน  

3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เป็นโต๏ะท างานแบบไม๎ 

2) หน๎าโต๏ะหนา 18 มิลลเิมตร 

3) มลีิน้ชักไมํน๎อยกวํา 2 ลิน้ชักพร๎อมกุญแจล็อค 

4) ขา๎งหนา 18 มิลลเิมตร 

5) ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตหําซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 
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- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 11 หน๎าที ่387 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 9,000 บาท 

1.1.3 คําจัดซื้อโต๏ะประชุม จ านวน 20,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุมส าหรับ  

ใช๎ในหอ๎งประชุม คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เป็นโต๏ะประชุมแบบไม๎ ขนาด 150x60x75 จ านวน 4 ตัว 

2) โต๏ะตํอโค๎งชุดประชุม ขนาด 150x75 จ านวน 2 ตัว 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 15 หน๎าที ่387 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 20,600 บาท  

1.1.4 คําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 17,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานส าหรับ

เจ๎าหนา๎ที่ จ านวน 5 ตัวๆ ละ 3,500 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นโต๏ะท างานแบบไม๎/เหล็ก 

2. หนา๎โต๏ะหนา 18 มิลลเิมตร 

3. มีลิ้นชัก 2 ลิน้ชักพร๎อมกุญแจล็อค 

4. ข๎างหนา 18 มิลลเิมตร 

5. ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตหําซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือดวํนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่25-26 หนา๎ที ่430 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่ จ านวน 17,500 บาท 

1.1.5 คําจัดซื้อเก๎าอี ้จ านวน 33,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีช้นิดเบาะหุม๎หนัง  

มีพนักพิง  มีที่วางแขนและหมุนได๎  จ านวน  15 ตัวๆ  ละ  2,200 บาท  ส าหรับใช๎ใน การปฏิบัติงาน

คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ชนิดเบาะหุม๎หนัง  

2) มพีนักพิงและมีที่วางแขน 
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3) สามารถหมุนได๎  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 13 หน๎าที ่387 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 33,000 บาท  

1.1.6 คําจัดซื้อเก๎าอี ้จ านวน 3,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีช้นิดเบาะหุม๎หนัง  

มีพนักพิงสูง ปรับระดับสูงต่ าได๎ มีที่วางแขนและหมุนได๎ จ านวน 1 ตัว  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่14 หนา๎ที ่387 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 3,900 บาท  

1.1.7 คําจัดซื้อเก๎าอีห้อ๎งประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 82,500

บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีน้ั่งส าหรับห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน

30 ตัวๆ ละ 2,750 บาท เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ชนิดเบาะหุม๎หนัง  

2) มีพนักพิง  

3) มีที่วางแขน  

4) สามารถหมุนได๎    

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตหําซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 23 หน๎าที่ 388 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 82,500 บาท 

1.1.8 คําจัดซื้อตูเ๎หล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน จ านวน 11,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อ  

ตู๎เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 10.16.1 มกราคม 2561 
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- เป็นไปตามหนังสือดวํนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที ่37 หนา๎ที ่357 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 11,000 บาท  

1.1.9 คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน  70,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อ เครื่อง 

ปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 10.8.1 มกราคม 2561 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาดไมํน๎อยกวํา 13,000 บีทียู ราคา 23,000 บาท 

2) ขนาดไมํน๎อยกวํา 36,000 บีทียู ราคา 47,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 9-10 หน๎าที่ 386-387 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 70,000 บาท  

1.2 ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ จ านวน 3,500 บาท แยกเป็น 

1.2.1  คําจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  จ านวน  3,500  บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่อง

บันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

- หนวํยความจ าตัวเครื่อง 4 GB 

- สามารถเพิ่มความจ าได๎ micro SD ได๎ถึง 32 GB 

- บันทึกไฟล์ได๎ทุกรูปแบบ Linear PCM & MP3 

- บันทึกเสียงเป็น MP3 และเลํนผํานล าโพง 300 mw 

- มีระบบบันทึกเสียงแบบ Focus/Wide 

- มีระบบเสียงอัตโนมัติ Auto Voice Rec 

- สามารถบันทึกเสียงได๎นานไมํนอ๎ยกวํา 6-10 ช่ัวโมง 

- ชํอง USB ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการถํายโอนข๎อมูล 

- ในกลํองมาพร๎อมถํานแบตเตอรี่ AAA จ านวน 2 ก๎อน  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาใน

ท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 4 หนา๎ที่ 386 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่    จ านวน 3,500 บาท 
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1.3 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 16,800 บาท  

1.3.1 คําจัดซื้อเลนส์กล๎องระบบดิจติอล จ านวน 16,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเลนส์

กล๎องระบบดิจติอล จ านวน 1 เลนส์ เพื่อใช๎ในการปฏิบัติราชการให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ความยาวโฟกัสไมํน๎อยกวํา 29-432 มิลลเิมตร  

2. รูรับแสง ไมํน๎อยกวํา f/5.6-F/10  

3. ออฟตคิอลไมํน๎อยกวํา  18 ใน 13 กลุํม Inc 1xAD;2xLD และ 3xไฮบริด Asphenrical

องค์ประกอบ 

4. จ านวนใบมีรูรับแสง ไมํนอ๎ยกวํา 7 

5. ระยะโฟกัส 0.49 เมตร (อัตราขยายสูงสุด 1-1:35@270 มิลลเิมตร 

6. ขนาดไมํน๎อยกวํา 80x101 มิลลเิมตร  

7. น้ าหนักไมํน๎อยกวํา 550 กรัม  

8. ตัวกรองขนาดไมํน๎อยกวํา 72 มิลลเิมตร (ไมํหมุน)  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือดวํนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่4 หนา๎ที ่388 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 16,800 บาท  

1.4 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 94,800 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 21,000 บาท

จ านวน 1 เครื่อง ใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี  

พ.ศ. 2561 ข๎อ 13 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 24 หน๎าที ่388 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 21,000 บาท  

1.4.2 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 66,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ า นวน 3 เครื่อง  ใช๎ในราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม 

2561 
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- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อที ่1 หนา๎ที ่386 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 66,000 บาท  

1.4.3 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า  จ านวน  7,800 บาท  จ านวน  

3 เครื่องๆ  ละ 2,600 บาท  ใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงาน  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 13 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 2 หนา๎ที ่386  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 7,800 บาท  

1.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 140,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 100,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 10,000 บาท  

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 30,000 บาท 
 

งบรายจ่ายอื่น  รวม 100,000 บาท 

1. รายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท  

1.1  คําจา๎งที่ปรึกษา  จ านวน  100,000  บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งสถาบันทางการศึกษาท าการ

ส ารวจวิจัยความพึงพอใจในงานบริการขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด  เพื่อก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข๎าราชการ หรอืพนักงานสํวนท๎องถิ่น 

- กองการเจ๎าหนา๎ที่     จ านวน 100,000 บาท 
  

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  (รหัส 00112) รวม 7,116,680 บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม 5,516,280 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,516,280 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 4,818,600 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 4,818,600 บาท 
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 71,400 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน  

ของขา๎ราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 67,200 บาท 

1.2.2 เงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสู๎รบ (พสร.) จ านวน 4,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

ส าหรับการสู๎รบ (พสร.) ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 4,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1  เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 121,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 121,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 505,080 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 505,080 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 505,080 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 1,460,000 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม   363,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 204,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 204,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 126,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 126,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 33,000 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 33,000 บาท 
 

2. ค่าใช้สอย รวม 684,100 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 101,600 บาท แยกเป็น 
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2.1.1 คําจา๎งเหมาพิมพ์ปก จ านวน 44,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําพิมพ์ปก คําเข๎าปก คําเย็บ

เลํม คาํจา๎งเหมาบริการอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคําพิมพ์ปกเย็บเลํมหนังสือและสิ่งพิมพ์ตาํงๆ  ขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 44,000 บาท  

2.1.2 คําจา๎งเหมาถํายเอกสาร จ านวน 57,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการถําย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 57,600 บาท 
 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คํารับรองประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการตาํงๆ  จ านวน  50,000 บาท เพื่อจาํย

เป็นคํารับรองการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการตาํงๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา การประสาน

แผนพัฒนา การติดตามและประเมินผล และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 50,000 บาท  
 

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

532,500 บาท แยกเป็น 

2.3.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 80,000 บาท  

2.3.2 โครงการประชุมสัมมนาการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน  150,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายโครงการประชุมสัมมนาการ

จัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด ในการเป็นองค์กร

หลักอ านวยการขับเคลื่อนเครือขาํยความรํวมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะ

ความรู๎  ผูน๎ าชุมชนและผูน๎ าองค์กรภาคประชาชนอื่น  ให๎สามารถเป็นแกนน าการพัฒนาที่เข๎มแข็งและ

สนับสนุนเครือขาํยความรํวมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัดบูรณาการ  รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559  

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขอ๎ที่ 14 หนา๎ที่ 306 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 150,000 บาท 
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2.3.3 โครงการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท๎องถิ่น จ านวน 250,000 บาท

เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดท าประชาคมระดับอ าเภอ

และระดับจังหวัด ในการจัดท าและแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ตามสัดสํวนของ

ประชาคมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบ มท. วําด๎วยการจัดท าแผนฯ พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ข๎อที่ 1 หนา๎ที่ 339 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 250,000 บาท 

2.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจําย จ านวน 35,000 บาท เพื่อ

จาํยเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดที่เกี่ยวข๎องในการจัดท างบประมาณรายจําย การทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณรายจําย เชนํ เงนิอุดหนุน การจ าแนกประเภท  ประเภท

รายจําย และการใชโ๎ปรแกรมการจัดท าค าขอตัง้งบประมาณรายจําย  (E-PAB) รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  

6 มถิุนายน 2561 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ข๎อที ่2 หน๎าที่ 340 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 35,000 บาท 

2.3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน  17,500 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการให๎แกํ 

บุคลากรขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององคก์ารบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 ส.ค.2560 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ข๎อที่ 3 หนา๎ที่ 341 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 17,500 บาท  
 

3. ค่าวัสดุ รวม 412,900 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 224,000 บาท แยกเป็น 
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3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 224,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 224,000 บาท 

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,100 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 20,100 บาท  

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 168,800 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 168,800 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 140,400 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 130,400 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 16,500 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําจัดซื้อตูเ๎ก็บเอกสาร ชนิด  2 บาน จ านวน 16,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อตูเ๎ก็บ

เอกสาร จ านวน 3 หลังๆ ละ 5,500 บาท ใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  

ข๎อ 10.16.1 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 35 หน๎าที่ 390 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 16,500 บาท  

1.2 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 113,900 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 7,900

บาท ใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

ข๎อ 50 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 33 หน๎าที่ 390 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 7,900 บาท 
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1.2.2 คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 3KVA จ านวน 37,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 3KVA จ านวน 1 เครื่อง ใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ข๎อ 64 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ขอ๎ที่ 15 หน๎าที ่307 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 37,000 บาท  

1.2.3 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  69,000 

บาท จ านวน 3 เครื่องๆ  ละ 23,000 บาท ใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 11 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ๎ที่ 22 หน๎าที ่430 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 69,000 บาท  

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองแผนและงบประมาณ    จ านวน 10,000 บาท 
 

งานบริหารงานคลัง  (รหัส 00113)  รวม 33,983,950 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 15,086,560 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 15,086,560 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ  จ านวน  14,023,880 บาท  เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองคลัง      จ านวน 7,140,500 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 5,508,360 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน    จ านวน 1,375,020 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 276,620 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 134,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน

ของขา๎ราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองคลัง      จ านวน 67,200 บาท 
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- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 67,200 บาท 

1.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 46,650 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองคลัง      จ านวน 12,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 24,000 บาท 

- หนวํยตรวจสอบภายใน    จ านวน 10,650 บาท 

1.2.3 เงินคาํตอบแทนพิเศษ จ านวน 95,570 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของ

ข๎าราชการที่เงินเดอืนเต็มขั้นในอัตราร๎อยละ 2, 4 และ 6 ของเงนิเดือน 

- กองคลัง      จ านวน 30,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 65,570 บาท 

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 242,400 บาท แยกเป็น 

1.3.1  เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 242,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองคลัง      จ านวน 121,200 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 121,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 488,760 บาท  

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 488,760 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองคลัง      จ านวน 144,960 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 138,000 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน    จ านวน 205,800 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 54,900 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 48,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองคลัง      จ านวน 24,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 24,000 บาท  

1.5.2 คําตอบแทนพิเศษพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 6,900 บาท เพื่อจํายเป็น

คําตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน รอ๎ยละ 2 – 4 ต๎องมีผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานในระดับดีเดํน 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 6,900 บาท 
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งบด าเนินการ  รวม 17,063,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 11,959,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

11,155,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ จ านวน 10,500,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษแกํขา๎ราชการ พนักงานและลูกจา๎ง ขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 10,500,000 บาท  

1.1.2 คําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง  จ านวน  645,000 บาท  เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน  645,000 บาท 

1.1.3 คําตอบแทนกรณีพนักงานจ๎างประสบอันตราย จ านวน 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพนักงานจา๎งประสบอันตราย  เจ็บปุวย  เนื่องจากการปฏิบัติราชการ ตาม

ประกาศคณะกรรมการข๎าราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เรื่อง สิทธิประโยชนข์องพนักงาน

จา๎งองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2554  

- กองคลัง     จ านวน 10,000 บาท  

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 217,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง ของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 90,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 100,000 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 27,000 บาท  

1.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 469,100 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 229,100 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 162,000 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 78,000 บาท  

1.4 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 118,700 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 41,400 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 77,300 บาท 
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2. ค่าใช้สอย รวม 817,800 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 267,800 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาบริการ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการในกิจการของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัด รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 3,000 บาท 

2.1.2 คําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและคําธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 150,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาล และคําธรรมเนียมอื่น ๆ ขององคก์ารบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 150,000 บาท 

2.1.3 คําแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายคําจัดท าแบบรายการ  

การเสียภาษีบ ารุงองค์การบริหารสํวนจังหวัด และคําจา๎งเหมาบริการอื่น ๆ 

- กองคลัง     จ านวน 20,000 บาท  

2.1.4 คําจา๎งเหมาถํายเอกสาร จ านวน 94,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการ  

ถํายเอกสารในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง    จ านวน 30,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 64,800 บาท 
 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 

290,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 140,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย  

ในการเดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการ

แตงํตัง้ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการของ

เจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองคลัง     จ านวน 40,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 40,000 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 60,000 บาท  

2.2.2 โครงการฝกึอบรมเพื่อเสริมสร๎างประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 150,000 บาท โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎างประสทิธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด    

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 11 หนา๎ที่ 303 

- กองคลัง      จ านวน 150,000 บาท 

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 260,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองคลัง      จ านวน 10,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน 250,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม 2,286,200 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 313,000 บาท  

1.3.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 313,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองคลัง     จ านวน 108,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 180,000 บาท 

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 25,000 บาท 

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 32,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 18,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 9,000 บาท 

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 5,000 บาท 

3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 421,200 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุที่เสื่อมโดยสภาพ

และอุปกรณ์ชิน้สํวนอะไหลํยานพาหนะตําง ๆ ที่ตอ๎งซํอมแซมบ ารุงรักษาและเปลี่ยนใหมํ 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 421,200 บาท 

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,200,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หลํอลื่นส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ในราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 1,200,000 บาท  

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 320,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองคลัง     จ านวน 90,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 200,000 บาท  

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน 30,000 บาท 
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4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา คําตรวจสอบหม๎อแปลง

ไฟฟูา ส านักงานองค์การบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด หอประชุมจังหวัด โรงเก็บรถยนต์ โรงซํอมธวัชบุรี 

และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 1,500,000 บาท 

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 200,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด หอประชุมจังหวัดและอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 200,000 บาท  

4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําโทรศัพท์ในราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 150,000 บาท  

4.4 ค่าไปรษณีย์ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําฝากสํงไปรษณีย์ โทรเลข คําธนาณัติ 

คําซือ้ดวงตราไปรษณีย์ คําเชาํตู๎ไปรษณีย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด 

- กองคลัง     จ านวน 150,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 1,833,590 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 1,833,590 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 678,590 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําจัดซื้อตูเ๎ก็บเอกสาร  จ านวน  55 ,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อตูเ๎ก็บเอกสาร  

ขนาด  2 บาน  (มอก .) เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน  10 หลังๆ  ละ

5,500 บาท ใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 10.16.1 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ข๎อที่ 6,12 หนา๎ที่ 427-428 

- กองคลัง     จ านวน 27,500 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 27,500 บาท  

1.1.2 คําจัดซื้อตูเ๎ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จ านวน  7,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตูเ๎ก็บ

เอกสารชนิดบานเลื่อน จ านวน 2 หลังๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐาน แตํหาซือ้ได๎ตามท๎องตลาดและมีความจ าเป็น

จะต๎องจัดหาเพื่อปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 
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1) เป็นตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

2) ขนาด 1,498x408x877 เซนติเมตร 

3) โครงสรา๎งท าจากเหล็กแผนํหนา ไมํนอ๎ยกวํา 0.6 มิลลเิมตร  

4) บานประตูท าจากเหล็กแผนํหนา ไมํนอ๎ยกวํา 0.5 มิลลเิมตร  

5) มอืจับเป็นพลาสตกิฉีดขึ้นรูป มคีวามคงทนแข็งแรง 

6) บานเลื่อนกระจกล็อคด๎วยระบบกุญแจ  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 13 หนา๎ที่ 248 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 7,000 บาท  

1.1.3 คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 94,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

จ านวน 2 เครื่องๆ  ละ 47,000 บาท  ขนาดไมํน๎อยกวํา  36,000 บีทียู  ส าหรับใช๎ในราชการองคก์าร

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ข๎อ 10.8.1  มกราคม  

2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2560 ข๎อที ่14 หนา๎ที ่428 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 94,000 บาท  

1.1.4 คําจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าลาย

เอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผํน จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 10.4.1 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 15 หนา๎ที่ 428 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 30,000 บาท  

1.1.5 คําจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 492,590 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 

จ านวน 13 เครื่อง ส าหรับใช๎ในหอ๎งปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย๎ายได๎  

2. เป็นของใหมทํี่ยังไมํเคยใช๎งานมากํอน สวํนประกอบทุกชนิดตอ๎งเป็นของแท๎ของเครื่องฟอก

อากาศ 
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3. เป็นผลิตภัณฑท์ี่ผํานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสทิธิภาพ การฟอกอากาศได๎

ไมํน๎อยกวํา  90% จากสถาบันที่ได๎มาตรฐานในประเทศ  หรอืมาตรฐานสากล  หรอืมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  

4. สามารถควบคุมการท างานได๎ทั้งแบบ Manual และแบบใช๎ Remote ชนิดไร๎สาย 

5. มีคูมํอืการใชง๎านและบ ารุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 

6. รับประกันคุณภาพการใชง๎านและชิน้สํวนอุปกรณ์ตาํง ๆ ไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

7. ต๎องมีบริการตรวจรักษาความสะอาด ในระหวํางระยะเวลารับประกัน ไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง

จ าแนกเป็น 

- เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับขนาดหอ๎งไมํนอ๎ยกวํา 260 ตารางเมตร จ านวน 4 เครื่อง

ราคา 196,000 บาท 

- เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับขนาดหอ๎งไมํนอ๎ยกวํา 130 ตารางเมตร จ านวน 1 เครื่อง 

ราคา 29,000 บาท 

- เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับขนาดหอ๎งไมํนอ๎ยกวํา 116 ตารางเมตร จ านวน 4 เครื่อง 

ราคา 136,400 บาท 

- เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับขนาดหอ๎งไมํนอ๎ยกวํา 96 ตารางเมตร จ านวน 3 เครื่อง 

ราคา 115,200 บาท 

- เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับขนาดหอ๎งไมํนอ๎ยกวํา 24 ตารางเมตร จ านวน  1 เครื่อง

ราคา 15,990 บาท 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมใีนบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตมํีความจ าเป็นจะต๎องซือ้  เนื่องจาก

มลภาวะทางอากาศจากฝุุนละอองที่เกิดจากเอกสารและจากเครื่องปรับอากาศที่ตดิตั้งในห๎อง

ปฏิบัติงาน  ท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอโรคระบบทางเดินหายใจ  ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพและเพื่อให๎

เหมาะสมตามสภาพของอาคารส านักงาน 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 27-31 หน๎าที่ 389 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 492,590 บาท 
 

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  125,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 120,000 บาท เพื่อจําย

เป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000.บาท เพื่อใชใ๎น

ราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑ์ 
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ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม 

2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 32 หน๎าที่ 389 

- กองคลัง     จ านวน 60,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จ านวน 60,000 บาท  

1.2.2 คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท คําจัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดเพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 61 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อ 18 หนา๎ 429 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 5,000 บาท  
 

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 1,030,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  1,030,000 บาท  เพื่อจาํยเป็น  

คําบ ารุงรักษา คาํประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองคลัง     จ านวน     20,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จ านวน 1,000,000 บาท 

- หนวํยตรวจสอบภายใน   จ านวน     10,000 บาท 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 9,676,080 บาท แยกเป็น 

งานเทศกิจ (รหัส 00122)   รวม 3,337,660 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 3,017,460 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 3,017,460 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 2,118,240 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการองคก์าร

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 2,118,240 บาท 
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนรายเดือน

ของขา๎ราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 211,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 85,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 85,200 บาท  

1.3.2 เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงํที่มเีหตุพิเศษต าแหนํงนิตกิร (พ.ต.ก.) จ านวน 126,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มเีหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 126,000 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 620,760 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 620,760 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 620,760 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 60 บาท เพื่อจํายเป็นคํา

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 60 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 320,200 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 187,200 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง ของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 20,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 90,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 77,200 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 77,200 บาท 
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2. ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและคําธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 40,000 บาท 
เพื่อจาํยเป็นคําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาล และคําธรรมเนียมอื่น ๆ ขององคก์ารบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด  

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด   จ านวน 40,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

30,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 30,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 27,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 27,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 27,000 บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 36,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จ านวน 36,000 บาท 
 

งานป้องกันฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123) รวม 6,338,420 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม 3,140,320 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,140,320 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,257,660 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1,257,660 บาท 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 91,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของ

ข๎าราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 
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- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 24,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1  เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 85,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 85,200 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 510,120 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 510,120 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 17,170 บาท แยกเป็น 

1.5.1 เงินคาํตอบแทนพิเศษลูกจา๎งประจ า (กรณีเงินเดอืนเต็มขั้น ) จ านวน 17,170 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนพิเศษลูกจา๎งประจ า ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ปฏิบัติงานอัตราร๎อยละ 2 และ 4 ต๎องมีผลการประเมินระดับดีเดํน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 17,170 บาท  

1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,143,600 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 981,600 บาทเพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 981,600 บาท  

1.6.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 162,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 162,000 บาท  

1.7 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 35,370 บาท แยกเป็น 

1.7.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ  จ านวน  23,370 บาท เพื่อจาํยเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 23,370 บาท 

1.7.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป  จ านวน  12,000 บาท  เพื่อจาํยเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 12,000 บาท 
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งบด าเนินการ  รวม 902,000 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 155,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 90,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง ของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 90,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 36,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 29,000 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 29,000 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 110,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาบริการ จ านวน 12,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําเปลี่ยนสารเคมีส าหรับ

ดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 12,000 บาท  

2.1.2 คําก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 48,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําก าจัดสิ่งปฏิกูลบริการ

สาธารณประโยชน์ของรถสุขาเคลื่อนที่ องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 48,000 บาท  

2.1.3 คําจา๎งเหมาถํายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการถําย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 50,000 บาท 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

540,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 40,000 บาท 
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2.2.2 โครงการฝกึอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสรมิสร๎างวินัยจราจร  จ านวน

500,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม โครงการฝกึอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและ

เสริมสรา๎งวินัยจราจร รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า

รับการฝึกอบรมของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 1 หนา๎ที่ 232  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 500,000 บาท 

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 10,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 22,500 บาท แยกเป็น 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 22,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 22,500 บาท 

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 27,000 บาท  

3.3 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 37,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเสื้อชูชีพ จ านวน 50 ตัวๆ 

ละ 750 บาท เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 37,500 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 2,296,100 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 2,296,100 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1,671,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 จัดซื้อตูเ๎หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 22,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตู๎เหล็กแบบ

ชนิด 2 บาน จ านวน 4 หลังๆ ละ 5,500 บาท ใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎

การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบัญชีราคามาตรฐานส านักงบประมาณ ขอ๎ 10.16.1

มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ๎ที่ 49 หน๎าที่ 434 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 22,000 บาท  

1.1.2 คําจัดซื้อเรอืท๎องแบนพร๎อมอุปกรณ์ จ านวน  1,470,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเรอื

ท๎องแบน พร๎อมเทรลเลอร์ลากจูงเรือ จ านวน 3 ล าๆ ละ 490,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้  

- เป็นเรือท๎อ งแบนอเนกประสงค์กินน้ าตื้น ตํอดว๎ยโลหะอลูมิเนยีมอัลลอย วัสดุที่ใช ๎

ALUMINIUM ALLOY การตอํเชื่อมประสานอลูมิเนยีมตลอดล าตอํอยํางแนบสนิท สามารถปูองกันและ

รั่วซึมของน้ าได๎อยํางด ีเสริมความแข็งแรงดว๎ยกระทงที่นั่ง เพื่อให๎เหมาะส าหรับภารกิจเรํงดํวน 

ขับเคลื่อนด๎วยเครื่องยนต์ชนิดตัง้ท๎ายพร๎อมรถเทรลเลอร์ส าหรับลากจูงเรอืโดยเฉพาะ 

1. คุณลักษณะทั่วไป 

1.1 เป็นเรือท๎องแบนใช๎วัสดุอะลูมิเนยีมทั้งล า  

1.2 ความยาวตลอดล าเรือ ไมํน๎อยกวํา 4.0 เมตร 

1.3 ความกว๎างของตัวเรือ ไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร 

1.4 ความลกึตัวเรือ ไมํน๎อยกวํา 0.50 เมตร 

1.5 วัสดุในการตอํเรือเป็นอลูมิเนียม ความหนาไมํน๎อยกวํา 2 มิลลเิมตรทั้งล า 

1.6 ภายในกระทงเรืออัดดว๎ยโฟม เพื่อปูองกันน้ ามันและการยุบตัว  

2. เครื่องยนต์ 

2.1 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบแนวนอน จ านวน 2 สูบ 

2.2 มีก าลังขับเคลื่อนไมํนอ๎ยกวํา 40 แรงม๎า ที่ 5,000 – 5,600 รอบ/นาที 

2.3 ความจุกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 696 ซีซี  

2.4 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดว๎ยระบบ MANUAL STARER ใช๎เชือกกระตุก 

2.5 มีคันบังคับเลี้ยว HANDLE ติดอยูํที่เครื่อง 

3. เทรลเลอร์ลากจูง 

3.1 เป็นเทรลเลอร์ส าหรับบรรทุกเรือใชร๎ถยนต์ลากจูงในการขับเคลื่อนย๎ายไปได๎ 

3.2 โครงเทรลเลอร์  (CHASSIS) และฐานรองรับเรอืท าด๎วยเหล็ก  ชุบด๎วย  Galvanize 

หรอืสีกันสนิม 

3.3 ชํวงลาํงคานแรง 2 ล๎อ 1 เพลามีแหนบ 

3.4 ฐานที่รองรับตัวเรอืและสัมผัสกับพืน้ท๎องเรอืมีวัสดุกันกระแทกติดไว๎ตลอดแนว  

4. อุปกรณ์ประจ าเรือ 

4.1 เสื้อชูชีพส าหรับลอยตัวในน้ า จ านวน 6 ตัว 

4.2 หวํงชูชีพ 2 อัน 

4.3 ไม๎พาย 2 เลํม 
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4.4 เชอืกผูกเรอืชนิดลอยน้ า 1 เส๎น 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 4 หน๎าที่ 391 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1,494,000 บาท  

1.1.3 โครงการจัดซื้อห๎องสุขาเคลื่อนที่ จ านวน 155,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อห๎องสุขา

เคลื่อนที่ จ านวน 5 หอ๎งๆ ละ 31,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นหอ๎งสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส  ขนาดตัวตู๎กว๎าง  85 เซนติเมตร  ลึก  107 

เซนติเมตร ฐานกว๎าง 101 เซนติเมตร ลึก 159 เซนติเมตร ความสูงรวม 240 เซนติเมตร 

- อุปกรณ์มาตรฐานชุดไฟสํองสวํางพรอ๎มหลอดไฟ 1 ดวง  

- จุดเชื่อมตอํไฟฟูาภายนอก โถสุขภัณฑแ์บบนั่งยอง(เซรามิค)  

- ชุดสายฉีดช าระ ก๏อกน้ า ฝาปิดชํองดูดสิ่งปฏิกูล จุกอุด PVC เกลียวนอก 4 นิว้ มถีัง

เก็บกาก ประมาณ 580 ลิตร วัสดุไฟเบอร์กลาสทั้งหลัง 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 5 หน๎าที่ 391 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 155,000 บาท  

1.2 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 29,100 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด 

ร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 8 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 50 หนา๎ที่ 434 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 22,000 บาท 

 

 



ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจาํยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562    - 57 - 

 

 

1.2.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  (Inkjet Printer) จ านวน  7,100 บาท  จ านวน  1 เครื่อง

เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. 2561

ข๎อ 43 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 51 หนา๎ 434 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 7,100 บาท  

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 620,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จ านวน 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษา 

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 120,000 บาท  

1.3.2 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงกล๎องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) จ านวน 500,000 บาท เพื่อ

จาํยเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงกล๎องโทรทัศนว์งจรปิด  (CCTV) คําประกอบ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มกีาร

ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใชง๎านให๎สามารถใช๎งานได๎  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 500,000 บาท 
  

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  รวม 99,387,550 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211) รวม 7,585,760 บาทแยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม  4,890,660 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  4,890,660 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 3,167,460 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 3,167,460 บาท 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท  

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของ

ข๎าราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 67,200 บาท 

1.3 เงนิประจ าต าแหน่งจ านวน 145,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 103,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 
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- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 103,200 บาท  

1.3.2 เงินประจ าต าแหนํงวิชาชีพ จ านวน 42,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงวิชาชีพ

ของขา๎ราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 42,000 บาท  

1.4 เงนิวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวิทยฐานะ ของข๎าราชการในสังกัด

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 42,000 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,444,800 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1,444,800 บาท เพื่อจํายเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1,444,800 บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 24,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 24,000 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม 2,695,100 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม    133,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 27,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 102,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 102,000 บาท 

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 4,800 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม 1,697,200 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 417,200 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คํารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํารับวารสารหรอื

สิ่งพิมพ์ หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสอืคูํมอืตําง ๆ หนังสอืพิมพ์ 
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- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 50,000 บาท  

2.1.2 คําจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง

เหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่นๆ

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 150,000 บาท  

2.1.3 คําจา๎งเหมาท าความสะอาด จ านวน 141,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําท าความสะอาด

อาคารตําง ๆ ขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 141,600 บาท  

2.1.4 คําก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณ

สถานที่ราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 30,000 บาท  

2.1.5 คําจา๎งเหมาถํายเอกสาร จ านวน 45,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการถํายเอกสาร

ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 45,600 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คํารับรอง จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการตอ๎นรับบุคคล หรอืคณะ

บุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจงาน หรอืทัศนศึกษาดูงาน และเจา๎หนา๎ที่ที่เกี่ยวข๎อง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 30,000 บาท  

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 

1,150,000 บาท แยกเป็น 

2.3.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย  

ในการเดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการ

แตงํตัง้ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 100,000 บาท 

2.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและสํงเสริมการจัดการศกึษา จ านวน 

200,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมและเข๎ารํวมกิจกรรมของครู นักเรียน และ  

ผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง เชํน กิจกรรมการแขํงขัน กิจกรรม การเขา๎คําย การจัดนทิรรศการ และคาํใช๎จํายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยใน การฝกึอบรมและการ

เข๎ารับฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ

แขงํขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขงํขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 12 หนา๎ 289 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 200,000 บาท  

2.3.3 คําใช๎จํายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 350,000

บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  ประชุมเชงิปฏิบัติการ  ศกึษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูที่เกี่ยวข๎องดา๎นการจัดการเรียนการสอน และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง

ฯลฯ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยใน การฝกึอบรมและการ

เข๎ารับฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 7 หนา๎ที่ 285 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 350,000 บาท  

2.3.4 โครงการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย  

ในการนเิทศ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศกึษาและการบริหารงานของโรงเรียน  

ในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1215 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 8 หนา๎ 286  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 100,000 บาท 

2.3.5 โครงการแขงํขันคนเกํงในโรงเรยีน จ านวน 50,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

ด าเนนิโครงการแขงํขันคนเกํงในโรงเรยีนท๎องถิ่น รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว1839 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 12 หนา๎ที่ 289 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม    จ านวน 50,000 บาท  

2.3.6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาท๎องถิ่นสี่ปี จ านวน 100,000 บาท เพื่อจํายเป็น

คําใช๎จํายในการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด

ร๎อยเอ็ด/การแก๎ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนการศึกษาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
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ร๎อยเอ็ด ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 14 หนา๎ที่ 291 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 100,000 บาท  

2.3.7 โครงการอุทยานการเรยีนรู๎รอ๎ยเอ็ด จ านวน 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด

กิจกรรมของอุทยานการเรียนรูร๎๎อยเอ็ด เชนํ กิจกรรมสํงเสริมการอาํน กิจกรรมสํงเสริมการเรยีนรู๎ IT

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในการจัด โครงการ  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่นเรื่องก าหนดอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

ลงวันที่13 สิงหาคม 2546 ข๎อ 2  (3) การจัดการศกึษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห ์การพัฒนา

คุณภาพชวีิตให๎กับประชาชนในระดับจังหวัด และไมํเป็นการซ้ ากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 5 หนา๎ที่ 283 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 150,000 บาท  

2.3.8 โครงการหอ๎งสมุดเคลื่อนที่ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการ

จัดกิจกรรมโครงการหอ๎งสมุดเคลื่อนที่ตามโรงเรียน  หนวํยงานราชการและ เอกชนในจังหวัดรอ๎ยเอ็ด  

ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรยีนรู๎ และสื่อเรยีนรู๎ตาํง ๆ เชํนการจัดนทิรรศการชุดก๎าวยํางตามอยําง

พํอและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่นเรื่องก าหนดอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข๎อ 2  (3) การจัดการศกึษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห ์การพัฒนา

คุณภาพชวีิตให๎กับประชาชนในระดับจังหวัด และไมํเป็นการซ้ ากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 5 หนา๎ 283 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,000 บาท  

2.3.9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษา คําใช๎จํายในการสงํเสริมองค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเดํน ขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น จ านวน 

50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา ในการสํงเข๎าประกวดแผนพัฒนา 
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การศกึษาดีเดํนของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นรายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่1 หนา๎ที ่24 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,000 บาท  

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 100,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 98,500 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 80,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 45,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 13,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 

ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 13,500 บาท 

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 60,000 บาท 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 665,600 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคํากระแสไฟฟูา คําตรวจสอบหม๎อแปลง

ไฟฟูา ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 600,000 บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 50,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาของอาคารศูนย์แสดงและ

จ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,000 บาท 
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4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,600 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คําธรรมเนียม  

ที่เกี่ยวข๎อง และคาํสื่อสารอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 15,600 บาท  
 

งานระดับมัธยมศกึษา (รหัส 00213) รวม 91,801,790 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม 47,722,880 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 47,722,880 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 32,137,400 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 32,137,400 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 3,949,200 บาท  

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 3,949,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน

ของขา๎ราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 3,949,200 บาท 

1.3 เงนิวิทยฐานะ จ านวน 4,243,200 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวิทยฐานะ ของข๎าราชการในสังกัด

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 4,243,200 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 831,480 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าขององค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 831,480 บาท 

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,334,800 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  4,822,800 บาท  เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 4,822,800 บาท  

1.5.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 1,512,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1,512,000 บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 226,800 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 58,800 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 58,800 บาท 
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1.6.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 168,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 168,000 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม  28,403,410 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม      121,400 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน 

121,400 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 

121,400 บาท เพื่อให๎มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

พิเศษ และวิทยฐานะในกรณีอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 121,400 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม 28,282,010 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 

28,162,010 บาท แยกเป็น 

2.1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

ด าเนนิ งานโครงการวันเด็กแหงํชาติ การจัดกิจกรรมตําง ๆ ในงานวันเด็กแหงํชาติ ฯลฯ  รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด   

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 3 หนา๎ที่ 228 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 100,000 บาท  

2.2.2 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษา โครงการพัฒนาการจัดการศกึษา

โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2,000,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎ จาํยในโครงการพัฒนาการจัดการศกึษาการศกึษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท๎องถิ่น (SBMLD) 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 14 หนา๎ 235 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 2,000,000 บาท 
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2.2.3 คําพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน จ านวน 12,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการอบรม สัมมนา ครูแกนน าของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน รายละเอียดโครงการตาม  

ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 1,2,3,4 หนา๎ 302,304,307,315 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 12,000 บาท  

2.2.4 โครงการแขงํขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 200,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการแขงํขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หนา๎ 327 ล าดับที่ 16 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 200,000 บาท  

2.2.5 โครงการเข๎ารํวมชุมชุมลูกเสือท๎องถิ่น จ านวน 30,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

เข๎ารํวมโครงการชุมนุมลูกเสื้อท๎องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 1 หนา๎ที่ 269 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 30,000 บาท 

2.2.6 โครงการเข๎ารํวมการแขงํขันกีฬา อปท .ของนักเรียน จ านวน 600,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการแขงํขันกีฬานักเรียนองคก์รปกครองสวํนท๎องถิ่น รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 7 หนา๎ 318 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 600,000 บาท  

2.2.7 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศกึษา คําใช๎จํายในการสงํเสริม

กิจกรรมรักการอํานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 50,000 บาท เพื่อ

เป็นคําใช๎จํายในการสงํเสริมกิจกรรมรักการอําน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 
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- เป็นไปตามตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่25 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 50,000 บาท  

2.2.8 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษา คําใช๎จํายในกิจกรรมของศูนย์การ

เรียนรู๎ดา๎นการทํองเที่ยวในสถานศกึษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 50,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรูด๎๎านการทํองเที่ยวในสถานศกึษา 

สังกัดองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎อง 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่25 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 50,000 บาท 

2.2.9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษา คําใช๎จํายในการสงํเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศกึษาพอเพียง "สูํ

ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด  จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสงํเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศกึษาพอเพียง ”สูํศูนย์การเรียนรูต๎ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข๎อง  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่26 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 100,000 บาท  

2.2.10 คําใช๎จํายคําพัฒนาเจา๎หนา๎ที่รับผดิชอบโครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติด จ านวน  

3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอบรม สัมมนาเจ๎าหนา๎ที่ผ๎ูรับผดิชอบโครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติด

ในสถานศกึษา  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หนา๎ 24 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 3,000 บาท 
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2.2.11 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษา คําใช๎จํายในการสงํเสริมองค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเดํนระดับสถานศกึษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 50,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสงํเสริมองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเดํนระดับสถานศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หนา๎ที ่24 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,000 บาท  

2.2.12  คําใช๎จํายในการสงํเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด  จ านวน   25,067 ,010  บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายบริหาร

สถานศกึษาของโรงเรียนถํายโอนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ประกอบด๎วยคําใชจ๎าํย  

ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  คําใช๎จํายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  คําใช๎จํายในการพัฒนาหอ๎งสมุด

โรงเรียน  คําใช๎จํายในการพัฒนาแหลงํเรียนรูข๎องโรงเรียน  คําใช๎จํายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัด และคําใช๎จํายในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  คําบริหารจัดการโรงเรยีนในสังกัดคําวัสดุ

การศกึษาคําสาธารณูปโภคคําใชจ๎าํยส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตรํะดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและคําปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่  มท 08 16.2/ ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน   2561  เรื่อง  ซักซ๎อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา

ภาคบังคับ  แยกเป็น 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน    3,235,630 บาท 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์     จ านวน    4,083,980 บาท 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน    2,660,090 บาท 

- โรงเรียนกีฬา อบจ.ร๎อยเอ็ด    จ านวน 15,087,310 บาท 

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 120,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 120,000 บาท  
 

งบลงทุน  รวม 15,675,500 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม  3,610,300 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 422,200 บาท แยกเป็น 



- 68 -     ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ืองงบประมาณรายจาํยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

1.1.1 คําจัดซื้อโต๏ะประชุม จ านวน 35,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุม ลักษณะชุด  

เป็นวงร ีใช๎ในการปฏิบัติให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ท าจาก PARTICLE BOARD เคลือบเมลามนี หนา 25 มิลลิเมตร ทนรอยขีดขํวน การซึม

ของน้ าความช่ืนและการวางภาชนะร๎อน  

- โต๏ะประชุมโลํง  120x60x75 เซนติเมตร   จ านวน8 ตัว 

- โต๏ะประชุมโลํง  80x60x75 เซนติเมตร   จ านวน 2 ตัว 

- โต๏ะตํอโค๎ง  60x60x75 เซนติเมตร   จ านวน 4 ตัว 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่26 หนา๎ที่ 396 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 35,000 บาท  

1.1.2 คําจัดซื้อเก๎าอีเ้อนกประสงค์ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีอ้เนกประสงค์ 

จ านวน  30 ตัวๆ ละ 600 บาท  ไว๎ใชใ๎นโรงเรยีนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  คุณลักษณะ

ดังนี้ 

- โครงขาและโครงพนักพิงท าจากเหล็กชุบโครเมียม  

- ฟองน้ าเกรดเอ คืนตัวเร็ว 

- เบาะหุม๎หนังเทียมอยํางหนา 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 27 หนา๎ที่ 397 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 18,000 บาท  

1.1.3 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน  จ านวน  80,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อพัดลม

โคจรตดิเพดาน จ านวน 40 ตัวๆ ละ 2,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตัง้ 

2) ขนาด 18 นิว้ สามารถปรับแรงลมได๎ 3 ระดับ 

3) ปรับรัศมกีารสํายได๎ตัง้แตํ 15 ,30 และ 50 องศา 

4) กระจายสายลมเป็นเต็มพลังเฉพาะที่ดว๎ยสวิตซ์ควบคุมสํายได๎ตามตอ๎งการ 

5) มอเตอรป์ระสิทธิภาพสูงด๎วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALLBEARING) 
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6) เพิ่มความปลอดภัยด๎วยระบบอัตโนมัติโมฟิวล์ (THERMALL FUSE) 

7) ได๎รับมาตรฐานดา๎นความปลอดภัยจากส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดในบัญชมีาตรฐานของครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามท๎องตลาด 

และมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 69 หนา๎ที่ 403 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 80,000 บาท  

1.1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน จ านวน 137,200 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามบัญชีราคามาตรฐานส านักงบประมาณ  ข๎อ 10.8.1  มกราคม  2561 

คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาดไมํต่ ากวํา  26,000 บีทียู  จ านวน  3 เครื่องๆ  ละ  36,200 บาท  จ านวน  108,600

บาท 

2) ขนาดไมํต่ ากวํา 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ข๎อที่ 2

หนา๎ที ่263 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 137,200 บาท  

1.1.5 คําจัดซื้อโต๏ะประชุม พร๎อมเก๎าอี ้จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุม

พร๎อมเก๎าอี ้คุณลักษณะ ดังนี้ 

- โต๏ะประชุม ขนาดไมํน๎อยกวํา 60X225x75 เซนติเมตร   จ านวน 4 ตัว  

- โต๏ะครึ่งวงกลม ขนาดไมํน๎อยกวํา 150x75 เซนติเมตร  จ านวน 2 ตัว  

- เก๎าอี้นอนไมํมทีี่วางแขน ขนาดไมํน๎อยกวํา 40 x 40 x 85 เซนติเมตร จ านวน 30 ตัว 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 -2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 หนา๎ที่ 61 ล าดับที่ 402 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 30,000 บาท  

1.1.6 จัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน จ านวน 42,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน จ านวน 20  

ตัวๆ ละ 2,100 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
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1) มีพนักพิง และที่นั่งขึน้โครงเหล็กบุฟองน้ า ห๎ุมหนังและมีที่วางแขนผลิตจากพลาสตกิขึ้นรูป 

2) ขาผลติด๎วยไนลํอน 5 แฉก ลอ๎พลาสตกิคูํ   

3) สามารถโยกเอนและหมุนได๎รอบตัว   

4) ปรับความสูงของเก๎าอีไ้ด๎ ระหวําง 91 - 101 เซนติเมตร และสามารถรองรับน้ าหนักได๎  

ไมํเกิน 80 กิโลกรัม 

5) ขนาดไมํน๎อยกวํา 58x60x91-101 เซนติเมตร 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาด และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 65 หน๎าที่ 402 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 42,000 บาท  

1.1.7 คําจัดซื้อโต๏ะเก๎าอีส้ าหรับห๎องประชุม จ านวน 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้

ส าหรับห๎องประชุม คุณลักษณะ ดังนี้  

1) โต๏ะประชุมรูปตัวยู คุณลักษณะ ดังนี้  

(1) โต๏ะประชุม 40 ที่นั่ง 840x1,020x75 เซนติเมตร ประกอบด๎วย  

- โต๏ะเขา๎มุม ขนาด กว๎าง 60xยาว 210xสูง 75 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว 

- โต๏ะขนาด กว๎าง 60xยาว 240xสูง 75 เซนติเมตร จ านวน 8 ตัว  

(2) เก๎าอี ้ขนาด กว๎าง 49 x ลึก 52 x สูง 82 เซนติเมตร จ านวน 45 ตัว 

คุณลักษณะ ดังนี้  

- ตัวเก๎าอีผ้ลติจาก โพลีโพพีลีน ขาชุปโครเมี่ยม เบาะเป็นชนิดเบาะผา๎ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที่ 393 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์   จ านวน 80,000 บาท 

1.2 ครุภัณฑก์ารศกึษา  จ านวน 84,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 จัดซื้อชุดประกอบหุนํยนต์เพื่อการเรยีนรู๎เชงิบูรณาการ จ านวน 84,200 บาท เพื่อจําย

เป็นคําชุดประกอบหุนํ จ านวน 2 ชุด เพื่อใชใ๎นกิจกรรมการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ชุดหุํนยนต์อัตโนมัติเพื่อการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ ประกอบด๎วย 

- ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์รับสํงสัญญาณด๎วยสาย USB และ WiFi จ านวน 1 ตัว 



ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจาํยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562    - 71 - 

 

 

- ใช๎ตัวประมวลผล Micro-Controller มีหนํวยประมวลผลกลางแบบ 32-bit ARM9 

microcontrollerความเร็ว 300 MHz บนระบบปฏิบัติการ LINUX ที่มหีนวํยความจ าแบบ FLASH ขนาด16 

Mbytes และมี RAM ขนาด 64 Mbytes  

- มีชํองสัญญาณขาเข๎าไมํต่ ากวํา 4 ชํอง (Input) ที่มอีัตราการ Sampling สัญญาณ  

ที่ 1000 Samples / Sec.และ ชํองสัญญาณขาออกไมํต่ ากวํา 4 ชํอง (Output) ทั้งหมดเป็นชํองสัญญาณ

ชนิด RJ12 Digital/Analog Signal    

- มีจอแสดงผลในตัวแบบ Dot Matrix ขนาด 178X128 pixel 

- รับและสงํโปรแกรมด๎วยสัญญาณ WIFI หรอืผาํนสาย USB 2.0 

- ชํอง mini SDHC card reader ส าหรับขยายหนํวยความจ าได๎มากที่สุด 32 GB 

- สามารถติดตํอสื่อสาร รับสํงสัญญาณระหวํางเครื่องชนิดเดียวกันได๎ด๎วยสัญญาณ WIFI

หรอืสาย USB 2.0 ด๎วยวิธีการ Daisy Chain 

- ท างานด๎วยแบตเตอรี่ขนาด AA จ านวน 6 ก๎อน หรอื ดว๎ย แบตเตอรี่ Lithium Ion ขนาด 

2050 mAh  

- มีล าโพงในตัว ที่สามารถเลํนเสียงด๎วยอัตรา Sampling Rate ไมํน๎อยกวํา 7 kHz   

- มอเตอร์ขับเคลื่อน Large Motor ภายในติดตัง้ rotation sensor (เซนเซอร์วัดมุม ) มี

ความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา 160 RPM พร๎อมระบบ Tacho Feedback ที่ความละเอียด 1 องศาไมํน๎อยกวํา  

2 ตัว 

- มอเตอร์ขับเคลื่อน Medium Motor มีความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา 240 RPM พร๎อมระบบ

Tacho Feedback ที่ความละเอียด 1องศา และมีแรงบิดประมาณ 11 oz*in จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ตัว 

- ตัวรับรู๎ด๎วยสัมผัส (Touch Sensor) จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 ตัว 

- ตัวรับรู๎ด๎วยความตาํงแสง และเฉดสี (Color &Light Sensor) จ านวน ไมํนอ๎ยกวํา 1 ตัว 

- ตัวตรวจจับวัตถุ (Ultrasonic Sensor) จ านวน ไมํนอ๎ยกวํา 1 ตัว 

- ตัวตรวจจับมุม (Gyro Sensor) จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ตัว 

- สายไฟส าหรับตํอเชื่อม พอรท์ Input, Output ขนาดตํางๆ กัน จ านวนไมํน๎อยกวํา 7 เส๎น 

- อุปกรณ์ตัวตํอพลาสติกส าหรับออกแบบเทคโนโลยีและโครงสรา๎ง เชนํ เฟือง คาน รอก

ล๎อและเพลาขนาดตํางๆ ขอ๎ตํอแบบตํางๆ ผลิตจากพลาสตกิ  ABS (acrylonitrile butadiene styrene)

จ านวนไมํน๎อยกวํา 541 ชิน้ 

2. ชุดชิ้นสวํนประกอบเพิ่มเติมชุดหุํนยนต์อัตโนมัติ รายละเอียด ดังนี้  

- อุปกรณ์ตัวตํอที่ผลิตจากพลาสตกิ ABS ( Acrylonitrile Butadiene Styrene)  

- ตัวตํอลักษณะพิเศษตําง ๆ เชํน เฟือง เกียร์ รอก ฯลฯ ไมํนอ๎ยกวํา 853 ชิน้  

- มีกลํองพลาสตกิ ABS ขนาดไมํเกิน 12”x16”x6” เพื่อใช๎เก็บอุปกรณ์ไมํให๎สูญหาย 

3. ชุดสายชาร์ต รายละเอียด ดังนี้ 
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- แบตเตอร์รี่แบบชาร์จได๎ Rechargeable battery 1 ชิน้ รวมทั้งเครื่องชาร์จ 1 ชุด  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ สํงเสริมประสทิธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 70 หนา๎ที่ 403 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน 84,200 บาท  

1.3 ครุภัณฑก์ารเกษตร จ านวน 22,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟูา จ านวน 22 ,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

เครื่องสูบน้ า ใชใ๎นการเกษตรโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน  2 เครื่องๆ  ละ

11,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้  

1. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟูา  

2. สูบน้ าได๎ 450 ลิตร ตํอนาที  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 30 หนา๎ที่ 397 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 11,000 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 11,000 บาท 

1.4 ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

1.4.1 โครงการจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์พรอ๎มแบตเตอร์รี่ จ านวน 36,000 บาท เพื่อจําย

เป็นคําจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์พรอ๎มแบตเตอรี่ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 9,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี  

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามท๎องตลาดและมีความจ าเป็นต๎องจัดหาเพื่อใช๎ในการ

ปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้  

1. ตู๎ล าโพงพรอ๎มแอมป์ในตัวขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิว้  

2. แอมป์ 500 วัตต์ พร๎อมไมค์ไร๎สาย 

3. มีชํองตํอ USB SD CARD และเลํนเพลง MP3 ได๎  

4. มีชํองส าหรับเสียบไมค์ไร๎สาย  

5. มีแบตเตอร์รี่ สามารถชาร์ทในตัวได๎และใชง๎านได๎นาน 8-9 ช่ัวโมง  

6. มีลอ๎ลากพร๎อมมือจับสะดวกในการเคลื่อนย๎าย 
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- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 31,121 หนา๎ที่ 397,445 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 18,000 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 18,000 บาท  

1.5 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 808,700 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด จ านวน 92,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด 

จ านวน 4 ชุดๆ ละ 23,000 บาท เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม 

เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ขอ๎ 1 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ๎ที่ 90 หนา๎ที ่440 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 92,000 บาท  

1.5.2 คําจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา จ านวน 104,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา เพื่อใชส๎ าหรับห๎องเรยีนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน  

8 จอๆ ละ 13,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานส านักงบประมาณ ขอ๎ 5.1 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 18 หนา๎ที่ 395 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 104,000 บาท 

1.5.3 คําจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 304,700 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens เพื่อใช๎ส าหรับห๎องเรียน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน  11 เครื่องๆ  ละ 27,700 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ ข๎อ 5.3 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 17 หนา๎ที่ 395 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 221,600 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 83,100 บาท  

1.5.4 คําจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ   จ านวน 166,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง

ฉายภาพ 3 มิติ เพื่อใช๎ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน  8 เครื่องๆ  ละ 20,800 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 5.2 มกราคม 2561 
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- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 19 หนา๎ที่ 395 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 166,400 บาท  

1.5.5 คําจัดซื้อโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ส าหรับห๎องเรยีน จ านวน

106,600 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อี ดี (LED TV) แบบ  Smart TV ประจ าหอ๎งเรียน

จ านวน  4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานส านักงบประมาณ ขอ๎ 5.6 มกราคม 

2561 

- เป็นไปตามหนังสือดวํนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 5 หน๎าที ่393 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 106,600 บาท  

1.5.6 คําจัดซื้อกล๎อง  จ านวน  35,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎อง  DSLR พร๎อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ความละเอียดภาพไมํนอ๎ยกวํา 22.3 ล๎านพิกเซล 

- ถํายภาพขนาดสูงสุดได๎ไมํนอ๎ยกวํา 5760 X 3840 พิกเซล 

- เซ็นเซอร์แบบ Full-frame ขนาดไมํน๎อยกวํา 36 x 24 มิลลเิมตร  

- ขนาดจอมอนเิตอร์ขนาดไมํน๎อยกวํา 3.2 นิว้ 

- ระบบโฟกัสไมํน๎อยกวํา 61 จุด 

- ชํวงความไวแสง (ISO) อยูํระหวําง 100 – 25600 

- มีชํองรับสัญญาณไมโครโฟน 

- แบตเตอรี่ Lithium - Ion - รองรับการถํายวิดีโอ Full HD  

- มีชํองออกสัญญาณวีดิโอแบบ HDMI  

– มีการ์ดบันทึกความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 128 GB  

- มีชุดเลนส์มาตรฐานที่สามารถซูมได๎ความกว๎างไมํนอ๎ยกวํา 24 มิลลเิมตร และ  

ความยาวไมํ น๎อยกวํา 105 มิลลเิมตร  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 6 หน๎าที ่393 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 35,000 บาท 
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1.6 ครุภัณฑง์านบ๎านงานครัว  จ านวน 1,585,200 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอีส้แตนเลส จ านวน 1,463 ,000 บาท เพี่อจาํยเป็น  

คําจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอีส้แตนเลส เพื่อใชส๎ าหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

จ านวน 77 ชุดๆ ละ 19,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1) ชุดโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอีส้แตนเลส 1 ชุด ประกอบด๎วย 

- โต๏ะสแตนเลส 1 ตัว เก๎าอีส้แตนเลส 2 ตัว 

- ขนาดโต๏ะ   ยาว 150xกว๎าง 80xสูง 80 เซนติเมตร  

- ขนาดเก๎าอี ้ ยาว 150xกว๎าง 30xสูง 40 เซนติเมตร 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 16 หน๎าที่ 395 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม   จ านวน 27 ชุด  งบประมาณ 513,000 บาท 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์ จ านวน 50 ชุด งบประมาณ 950,000 บาท  

1.6.2 จัดซื้อเครื่องตัดแตํงพุํมไม๎ จ านวน 10,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดแตํง

พุํมไม๎ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อให๎การใชง๎านมปีระสิทธิภาพ คงทน สามารถใช๎งานได๎ยาวนาน ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 6.6 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 131 หนา๎ที่ 447  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม   จ านวน 10,200 บาท  

1.6.3 จัดซื้อเครื่องตัดหญา๎ จ านวน 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดหญา๎แบบ

ล๎อจักรยาน จ านวน 1 เครื่อง เพื่อให๎การใชง๎านมปีระสิทธิภาพ คงทน สามารถใช๎งานได๎ยาวนาน ตาม

บัญชรีาคามาตรฐานส านักงบประมาณ ขอ๎ 6.5 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที ่1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 130 หนา๎ที่ 447 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม   จ านวน 12,000 บาท 

1.6.4 คําจัดซือ้เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 100,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 

4 หัวก๏อก พร๎อมเครื่องกรอง จ านวน 2 ชุดๆ ละ 50,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
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- เป็นเครื่องท าน้ าเย็นแบบตํอทํอ 

- ขนาด 4 หัวก๏อก 

- ตัวเครื่องท าดว๎ยโลหะไมํเป็นสนิม 

- มีถังเก็บน้ าท าด๎วยโลหะไมํเป็นสนิม 

- พร๎อมตดิตั้ง เครื่องกรองน้ า 

- เครื่องกรองน้ าสแตนเลส ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลาง 12 นิว้ 

- ทํอน้ าเข๎า ออกขนาด 1 นิว้ 

- อัตราการกรอง ไมนํ๎อยกวํา 300 ลิตร/ช่ัวโมง 

- ระบบการกรองอยํางนอ๎ย 3 ขั้นตอน หรอืดีกวํา 

- ราคารวมคาํติดตัง้แล๎ว 

- มีการรับประกันการใชง๎านไมํนอ๎ยกวํา 1 ปี  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 10 หน๎าที่ 394 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์   จ านวน 100,000 บาท  

1.7 ครุภัณฑด์นตรีและนาฏศลิป์ จ านวน 320,400 บาท แยกเป็น 

1.7.1 คําจัดซื้อครุภัณฑด์นตรี จ านวน 100,000 บาท เพี่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องดนตรี

จ านวน 7รายการ คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. กลองสแนร์ หนา๎ฟอร์รัม (Forum) 12 หลัก 1 ใบ พรอ๎มขาแขวน   

2. กลองใหญํ (Bass Drum) ขนาด 18 นิว้ 12 หลัก หนา๎น้ ามัน 1 ใบ พรอ๎มขาแขวน  

3. กลองใหญํ (Bass Drum) ขนาด 22 นิว้ 12 หลัก หนา๎น้ ามัน 1 ใบ พรอ๎มขาแขวน  

4. กลองใหญํ (Bass Drum) ขนาด 24 นิว้ 12 หลัก หนา๎น้ ามัน 1 ใบ พรอ๎มขาแขวน 

5. กลองใหญํ (Bass Drum) ขนาด 26 นิว้ 12 หลัก หนา๎น้ ามัน 1 ใบ พรอ๎มขาแขวน  

6. ไม๎กลองสแนร์ ขนาด 2B 2 คูํ   

7. ไม๎กลองใหญํ 4 คูํ  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด

และมีความจ าเป็นต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่22 หนา๎ที ่396 
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- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 100,000 บาท 

1.7.2 คําจัดซือ้เครื่องดนตรี จ านวน 220,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องดนตรี  

วงดุริยางค์ จ านวน 5 รายการ คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) กลองชุดพร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 60,500 บาท ประกอบด๎วย 

1.1 กลองใหญํตัวถังท าด๎วยไม๎หนา 6 ช้ัน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 22 นิว้ 

1.2 กลองฟลอร์ทอมตัวถังท าด๎วยไม๎หนา 6 ช้ัน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา  

16 นิว้ 

1.3 กลองทอม จ านวน 2 .ใบ ตัวถังท าด๎วยไม๎หนา 6 ช้ัน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลาง  

ไมํน๎อยกวํา 10-14 นิว้ 

1.4 กลองสแนร์ ตัวถังท าดว๎ยไม๎หนา 6 ช้ัน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา  

10-14 นิว้ 

1.5 ฉาบ 2 ใบ ท าด๎วยวัสดุอยํางดมีีเสียงใสกังวาน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางระหวําง  

14 นิว้ - 20 นิว้ 

1.6 ไฮแฮท  1 คูํ ท าดว๎ยวัสดุอยํางดมีีเสียงใสกังวาน ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลาง  

ไมํน๎อยกวํา 14 นิว้ 

1.7 กระเดื่อง  1 คูํ เป็นกระเดื่องกลองคูํแบบโซํคูํ เป็นสินคา๎ที่ผลิตได๎ตามมา ตรฐาน 

ของส านักงานอุตสาหกรรม 

1.8 ขาฉาบ 2 ชุด ท าด๎วยวัสดุอยํางด ี  

1.9 ขาไฮแฮท 1 ชุด ท าด๎วยวัสดุอยํางดี 

1.10 ขาตั้งกลองสแนร์ 1 ชุด ท าด๎วยวัสดุอยํางดี 

1.11 ชุดเก๎าอีก้ลอง 1 ตัว ท าด๎วยวัสดุอยํางดี 

1.12 อุปกรณ์ส าหรับตั้งเสียง 1 ชุดท าด๎วยวัสดุอยํางด ี 

1.13 มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา1 ปี  

2. กีตาร์ไฟฟูา จ านวน 2 ตัวๆ ละ 26,200 บาท เป็นเงิน 52,400 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ตัวเครื่องท าดว๎ยเนื้อไม๎อยํางด ี  

2.2 คอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกนเพื่อท าให๎คอกีตาร์อยูํในแนวตรงได๎  

มีสะพานนิ้วท าด๎วยไม๎และมี Fret ท าด๎วยโลหะนิกเกิลจ านวนไมํน๎อยกวํา 22 Fret  2.3 มีที่ปรับระดับสูง

ต่ าระหวํางสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได๎ในแตลํะสาย โดยอยูํที่ต าแหนํงล าตัว หรอื  

คอกีตาร์ก็ได๎ พร๎อมสายกีตาร์จ านวน 6 สาย   

2.4 ลูกบิดขึ้นสายทั้ง 6 อัน ท าดว๎ยโลหะ ทองเหลือง หรอืสแตนเลส หรือ นิกเกิล  

2.5 มีเครื่องรับสัญญาณที่มคีุณภาพไมํต่ ากวํา 2 ตัว   

2.6 มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดังเบา และความทุ๎มแหลมของเสียงได๎ไมํต่ ากวํา 2 ตัว 
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2.7 สายสะพายกีต๎าร์ที่มคีุณภาพ สามารถปรับความสั้นยาวได๎ 1 เส๎น 

2.8 สายสัญญาณมีความยาวไมํต่ ากวํา 5 เมตร พรอ๎มหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งตอํเชื่อมโดยการบัดกรี

ที่ปลายทั้งสองด๎านอยํางเรียบร๎อย 2 อัน  

2.9 กลํองใสํกีตาร์ที่แข็งแรง มีคุณภาพดี  

2.10 มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

3. กีตาร์เบส จ านวน 1 ตัวๆ ละ 32,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้  

3.1 ตัวเครื่องท าดว๎ยเนื้อไม๎อยํางด ีคอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกน  เพื่อท าให๎

คอกีตาร์อยูํในแนวตรงได๎มสีะพานนิว้ท าด๎วยไม๎และมี Fret ท าด๎วยโลหะนิกเกิลจ านวนไมํน๎อยกวํา  

22 Fret 

3.2 มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหวํางสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได๎ในแตลํะสาย โดย

อยูํที่ต าแหนํงล าตัว หรอืคอกีตาร์ก็ได๎ พร๎อมสายกีตาร์จ านวน 4 สาย  

3.3 ลูกบิดขึ้นสายทั้ง 4 อัน ท าดว๎ยโลหะ ทองเหลือง หรอืสแตนเลส หรือ นิกเกิล  

3.4 มีเครื่องรับสัญญาณที่มคีุณภาพไมํต่ ากวํา 2 ตัว 2.5 มีเครื่องรับสัญญาณที่มคีุณภาพ  

ไมํต่ ากวํา 2 ตัว   

3.5 มีปุุมปรับที่สามารถปรับความดังเบา    

3.6 สายสะพายกีต๎าร์ที่มคีุณภาพสามารถปรับความสั้นยาวได๎ 1 เส๎น 

3.7 มีสายเบสส ารอง 1 ชุดท าด๎วยวัสดุอยํางด ี  

3.8 สายสัญญาณมีความยาวไมํต่ ากวํา 5 เมตร พรอ๎มหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งตอํเชื่อมโดยการ

บัดกรีที่ปลายทั้งสองด๎านอยํางเรียบร๎อย 2 อัน 

3.9 กลํองใสํกีตาร์ที่แข็งแรง มีคุณภาพดี 

3.10 มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา1 ปี  

4 แอมป์กีตาร์ จ านวน 2 ตู๎ๆ  ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้

4.1 เป็นเครื่องที่ระบุการใชง๎านส าหรับกีตาร์เบส โดยเฉพาะ 

4.2 มีขนาดก าลังไมํต่ ากวํา 100 วัตต์ ตํอเนื่องที่ 8 โอห์ม  

4.3 ใช๎ไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC.220 โวลต์  

4.4 มีชํองสัญญาณเข๎า ไมํนอ๎ยกวํา 2 ชํอง  

4.5 ปรับเสียงดัง - เบา 

4.6 ปรับเสียงทุ๎ม 

4.7 ปรับเสียงกลาง  

4.8 ปรับเสียงแหลม  

4.9 ปรับเสียงก๎องกังวาน โดยแตํละปุุมแยกการท างานอยํางอสิระ 

4.10 มีชํองสัญญาณออกดังตอํไปนี้ 
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4.10.1 ชํองสัญญาณตํอเข๎าภาคขยายอื่น 

4.10.2 ชํองสัญญาณตํอล าโพงภายนอก 

4.10.3 ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางล าโพงไมํต่ ากวํา 10 นิว้ 

4.10.4 มีก าลังขยายตอบสนองตอํเนื่องไมํต่ ากวําก าลังขยายของเครื่องที่ก าหนดและคาํความ

ต๎านทานของล าโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและล าโพงสามารถตอบสนองความถี่ของตัวกีตาร์ได๎อยําง

สมบูรณ์      

4.11 มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี  

5. ตู๎แอมป์กีตาร์เบส จ านวน 1 ตู๎ๆ  ละ 27,500 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้

5.1 เป็นเครื่องที่ระบุการใชง๎านส าหรับกีตาร์ โดยเฉพาะ 

5.2 มีขนาดก าลังไมํต่ ากวํา 200 วัตต์ ตํอเนื่องที่ 8 โอห์ม 

5.3 ใช๎ไฟฟูาระบบกระแสสลับ AC.220 โวลต์ 

5.4 มีชํองสัญญาณเข๎า ไมํนอ๎ยกวํา 2 ชํอง 

5.5 ปรับเสียงดัง-เบา 

5.6 ปรับเสียงทุ๎ม 

5.7 ปรับเสียงกลาง 

5.8 ปรับเสียงแหลม 

5.9 ปรับเสียงก๎องกังวาน โดยแตํละปุุมแยกการท างานอยํางอสิระ 

5.10 มีชํองสัญญาณออกดังตอํไปนี้ 

5.10.1 ชํองสัญญาณตํอเข๎าภาคขยายอื่น 

5.10.2 ชํองสัญญาณตํอล าโพงภายนอก 

5.10.3 ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางล าโพงไมํต่ ากวํา 10 นิว้ 

5.10.4 มีก าลังขยายตอบสนองตอํเนื่องไมํต่ ากวําก าลังขยายของเครื่องที่ก าหนดและคาํความ

ต๎านทานของล าโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและล าโพงสามารถตอบสนองความถี่ของตัวกีตาร์ได๎อยําง

สมบูรณ์ 

5.11 มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด  

และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 12 หนา๎ที ่394 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 220,400 บาท  

 



- 80 -     ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ืองงบประมาณรายจาํยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

1.8 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 251,600 บาท แยกเป็น 

1.8.1 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 220,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 22,000  บาท 

เพื่อใช๎ส าหรับสืบค๎นในหอ๎งสมุดโรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 8 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 71 หนา๎ที่ 403 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม จ านวน 220,000 บาท  

1.8.2 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ  จ านวน  15,800 บาท  เพื่อจาํยเป็น  

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ  (Inkjet Printer) เพื่อให๎การใชง๎านมปีระสิทธิภาพ 

จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 50 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ . 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 117 หนา๎ที่ 445 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ านวน 15,800 บาท  

1.8.3 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า จ านวน 15,800 บาท เพื่อจาํยเป็น 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรอืชนิด  LED สีด า  ชนิด  Network แบบที่  1 เพื่อให๎การใชง๎าน  

มีประสิทธิภาพคงทน  สามารถใช๎งานได๎ยาวนาน  จ านวน  2 เครื่องๆ  ละ 7,900 บาท ตามเกณฑร์าคา

กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ข๎อ 45 วันที่  23 พฤษภาคม

2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2560 ข๎อที ่116 หนา๎ที่ 445 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ านวน 15,800 บาท  

1.9 ครุภัณฑอ์ื่น จ านวน 80,000 บาท แยกเป็น 

1.9.1 โครงการจัดซื้อโต๏ะม๎าหนิพร๎อมเก๎าอี้  จ านวน  80,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อโต๏ะ

ม๎าหนิ จ านวน 40 ชุดๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช๎ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1. โต๏ะม๎าหนิ ขนาดไมํน๎อยกวํา 90 x 180 เซนติเมตร 

2. เก๎าอี ้ขนาดไมํน๎อยกวํา 50 x 175 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 
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เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 24 หนา๎ที่ 396 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 40,000 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 40,000 บาท 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,065,200 บาท 

2.1 คําติดตัง้ระบบไฟฟูาพร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 89,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา ปรับปรุงและซํอมแซม

ระบบไฟฟูา ประกอบด๎วย คําสายไฟ  ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,000 เมตร และหลอดสปอร์ตไล LED 100 W 

จ านวน 24 ชุดพร๎อมอุปกรณ์และคําใช๎จํายอื่น ๆ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด   

ข๎อที ่4 หนา๎ที ่273 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 89,000 บาท  

2.2 อาคารตําง ๆ จ านวน 194,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คํากํอสร๎างเสาธงประจ าโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

สร๎างเสาธงประจ าโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนและบุคลากรได๎ใชใ๎นการท ากิจกรรมตาํงๆ ของโรงเรยีนกีฬา

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6x7 เมตร สูง 1 เมตร บันไดขึน้ลงสองทาง  

- เสาเหล็กเคลือบสังกะสี  เส๎นผําศูนย์กลางขนาด  5 นิว้ 4 นิว้ และ 3 นิว้ สูง 12 เมตร 

ชุดรอกพร๎อมเหล็กกลึงปิดหัวเสา ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 106/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 305 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 100,000 บาท  

2.2.2 โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถส าหรับรถโรงเรียน จ านวน 94,000 บาท เพื่อจํายเป็น

คําใช๎จํายในการกํอสรา๎งโรงจอดรถส าหรับรถโรงเรียน ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 103/2562 

- ชํองส าหรับจอด กว๎าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4 เมตร จ านวน 2 ชํอง  

- พร๎อมมุงหลังคา 

- เทพืน้คอนกรีต ขนาด 5x7 เมตร  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หนา๎ที ่307 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 94,000 บาท  

2.3 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 2,361,100 บาท แยกเป็น 

2.3.1 โครงการกํอสร๎างหลังคาครอบทางเดินระหวํางอาคารเรยีน จ านวน 150,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคํากํอสร๎างหลังคาครอบทางเดินเช่ือมตํอระหวํางอาคารเรยีน  ขนาดกว๎าง  4 เมตร 

ยาว 29 เมตร หลังคาเป็นแบบเมทัลซีต ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที1่17/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 2 หนา๎ที่ 303 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ านวน 150,000 บาท  

2.3.2 กํอสร๎างโดมหลังคาลานอเนกประสงค์ จ านวน 1,961,100 บาท เพื่อเป็นคํากํอสร๎าง

โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 25x40x12 เมตร จ านวน  1 หลัง ตามแบบ อบจ .รอ. 

เลขที ่118/2562  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ๎ที่ 2 หนา๎ที่ 303 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ านวน 1,961,100 บาท  

2.3.3 กํอสร๎างรางระบายน้ า จ านวน 250,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าพร๎อม

ฝาปิด ขนาด กว๎าง 0.40 เมตร ยาว115 เมตร ลกึ 0.50 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 116/2562  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 6 หนา๎ที่ 310 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จ านวน 250,000 บาท  

2.4 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 4,509,100 บาท แยกเป็น 

2.4.1 โครงการติดตัง้ระบบไบโอแก๏ส จ านวน 450,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายโครงการ

ติดตัง้ระบบไบโอแก๏ส ส าหรับโรงเรยีนในสังกัด จ านวน 3 โรงเรียน คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ านวน 3 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี ้ 

(1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟูา ประกอบด๎วย 

- แผงสวิทซ์ 1 อัน 

- โวลต์มเิตอร์ 1 อัน 

- แอมมิเตอร ์1 อัน 
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- หลอดไฟแสงสวาํงพรอ๎มขั้ว 1 ชุด 

- สวิตซ์ เปิดหลอดไฟ 1 อัน 

- คัตเอาต ์1 อัน 

- ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 

-พรีเควนซีมเิตอร์ 1 อัน   

(2) ถังปฏิกรณ์ (Biogas Reactor) ขนาดบรรจุ 8 ลบ เมตร ผลติแก๏สได๎ 

(3) ปั๊มดูดไบโอแก๏ส (Booster Pump) 

- แรงดันไฟฟูา220 AC+- 10% ความถี่ 50 แรงดันแก๏ส >25Kpa ปริมาณ

ปลํอยเนือ้แก๏ส 50 ลิตร/นาที 

- อุปกรณ์แยกความช้ืนออกจากแก๏ส (Water separator) 

- อุปกรณ์ ปูองกันแรงดันแก๏ส (safety device)  

(4) ขนาดบํอปูน เพื่อวางระบบไบโอแก๏ส 

- ขนาดบํอปูนเพื่อรองรับถังปฏิกรณ์ (reactor = 1.8x 2.8x1.6 เมตร 

- บํอส าหรับใสํวัตถุดิบผลติแก๏ส 1 x 1x 1.4 เมตร  

- บํอรองรับน้ าปุ๋ย 1x1x 1.4 เมตร 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 8 หน๎าที่ 313 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จ านวน 150,000 บาท  

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์ จ านวน 150,000 บาท  

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จ านวน  150,000 บาท  

2.4.2 คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอาคารเกษตร  – อาคารอุตสาหกรรม  จ านวน  

320,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางทํอระบาย  2 จุด จากอาคาร

เกษตร-อาคารอุตสาหกรรม   ขนาดกว๎าง   4.00  เมตร   ยาว  183  เมตร   ตามแบบ   อบจ.รอ.  เลขที่

100/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 2 หนา๎ที่ 303 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 320,000 บาท 

2.4.3 คํากํอสร๎างและปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จ านวน 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎าง

ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก เพื่อขยายลานคอนกรีตอเนกประสงค์เดิมใหส๎ามารถใช๎เป็นสนามบาสเกตบอล

ได๎ ปริมาณไมํน๎อยกวํา 189 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 101/2562 
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- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 2 หนา๎ที่ 303   

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 80,000 บาท  

2.4.4 โครงการวางทํอระบบประปา จ านวน 260,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวางทํอระบบประปา

ขนาดยาวไมํน๎อยกวํา  1,165 เมตร ทํอพีวซีี ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง ไมํน๎อยกวํา  1 นิว้และ 2 นิว้ พร๎อม

อุปกรณ์ 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที ่2 หนา๎ที่ 303 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 260,000 บาท  

2.4.5 คํากํอสร๎างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จ านวน 2,667,100 บาท เพื่อจํายเป็น  

คํากํอสร๎างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด กว๎าง 30 เมตร ยาว  40 เมตร สูง 12 เมตร  จ านวน 

1 หลัง ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่139/2562  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที่ 302 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์ จ านวน 2,667,100 บาท  

2.4.6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต จ านวน 432,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน

คอนกรีตขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 15 เซนติเมตร เชื่อมอาคารประกอบกับถนนสายหลัก

ภายในโรงเรียน ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 140 /2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที่ 302 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์ จ านวน 432,000 บาท  

2.4.7 โครงการกํอสร๎างระบบปูองกันน้ า ซึมปูแผํน HDPE จ านวน 300,000 บาท เพื่อจําย

เป็นคํากํอสร๎างระบบปูองกันน้ าซึมปูแผํน HDPE จ าแนกเป็น  

1. งานท าความสะอาดพืน้ผิวดิน (เคลียร์พื้นที่) ไมํน๎อยกวํา 1,435 ตารางเมตร 

2. งานขุดดินเพื่อยึดแผํนพลาสติก HDPE ไมํน๎อยกวํา 156 ตารางเมตร 

3. งานแผํน  HDPE และปูแผํน  HDPE ไมํน๎อยกวํา  1,591 ตารางเมตร  รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 
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- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ขอ๎ที่ 1 หน๎าที ่302 

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 300,000 บาท  

2.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4,912,000 บาท แยกเป็น 

2.5.1 คําใช๎จํายในการปรับปรุง /ซํอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ จ านวน  150,000

บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรยีนและอาคารตํางๆที่ช ารุดทรุดโทรม 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 4 หนา๎ที่ 273 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 150,000 บาท  

2.5.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละแหลงํเรียนรู ๎จ านวน 40,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละแหลงํเรียนรู ๎รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 4 หน๎าที่ 273 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 40,000 บาท  

2.5.3 โครงการกํอสร๎างรัว้โรงเรยีน จ านวน 2,400,000 บาท เพื่อ เป็นคําใช๎ จาํยในการ

กํอสร๎างรัว้โรงเรยีน ขนาดความยาว 589 เมตร คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ด๎านทิศตะวันออกโรงเรียนสูง 3 เมตร  

2) ด๎านทิศใต๎โรงเรียนสูง 3 เมตร 

3) ด๎านทิศตะวันตกโรงเรยีนสูง 3 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

เลขที ่107/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 305 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,400,000 บาท 

2.5.4 โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าในโรงเรยีน จ านวน 270,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย

ในการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าขนาด  60 เซนติเมตร  ยาว  300 เมตร  รอบบริเวณหอพักนักเรียนของ

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 104/2562 
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- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 305 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 270,000 บาท  

2.5.5 โครงการ กํอสร๎าง ปูาย  ประตู  รั้วดา๎นหนา๎โรงเรียน  จ านวน  1,000,000 บาท  เพื่อ  

เป็นคําใช๎จํายในการกํอสรา๎ง ปูาย  ประตู  รั้วดา๎นหนา๎โรงเรียน  มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา  5 เมตร 

สูงไมํนอ๎ยกวํา 3 เมตร พรอ๎มปูายช่ือโรงเรยีนและร้ัวด๎านหนา๎โรงเรียนแบบโปรํง เพื่อความปลอดภัยใน

การดูแลนักเรียน ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 105/2562  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 306 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 1,000,000 บาท  

2.5.6 โครงการกํอสร๎างฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน จ านวน 52,000 บาท เพื่อจํายเป็น

คํากํอสร๎างฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์รวมจติใจของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียน

กีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ขนาด 3x3x1.5 เมตร ตามแบบอบจ.รอ. เลขที่ 102/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 307 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน 52,000 บาท  

2.5.7 คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรยีน จ านวน 550,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําปรับปรุง

ซํอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที ่1,2 หนา๎ที่ 304,259,เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่1 หนา๎ที่ 302 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 250,000 บาท 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 150,000 บาท  

- โรงเรียนทุํงกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 150,000 บาท 

2.5.8 คําเปลี่ยนฝาูเพดานอาคารเรยีน จ านวน 300,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเปลี่ยนฝาูเพดาน

อาคารเรยีนพร๎อมระบบไฟฟูาให๎มสีภาพที่พรอ๎มใชง๎าน เสริมสร๎างบรรยากาศในการเรียนการสอนใหม๎ี

ประสิทธิภาพ จ านวน 10 หอ๎งเรียน  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 2 หนา๎ที่ 262  

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม    จ านวน 300,000 บาท  

2.5.9 คําปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงโรงจอดรถ

นักเรียน   ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 171/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 6 หน๎าที ่310 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 50,000 บาท  

2.5.10 คําปรับปรุงฐานเสาธงประจ าโรงเรียน  จ านวน  100,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําปรับปรุง  

ฐานเสาธงประจ าโรงเรียน ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 172/2562 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 6 หนา๎ที ่310 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    จ านวน 100,000 บาท  
 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   รวม 256,855,150 บาท แยกเป็น 

งานโรงพยาบาล (รหัส 00222)  รวม   5,816,920 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม   2,771,820 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม   2,771,820 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 2,335,620 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 2,335,620 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 91,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของ

ข๎าราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 67,200 บาท 

1.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 24,000 บาท 
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1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง  จ านวน 85,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 85,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 259,800 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 259,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองสาธารณสุข    จ านวน 259,800 บาท  

งบด าเนินการ  รวม 3,045,100 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม    195,100 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 162,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 162,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 33,100 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษา

ของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 33,100 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม 2,810,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท  

2.1.1 คําจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง

เหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่นๆ

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 20,000 บาท 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 

2,780,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการของ

เจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 30,000 บาท 
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2.2.2 โครงการพัฒนาแกนน าชุมชนเพื่อสร๎างจิตส านึกในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

จ านวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการฝึกอบรมให๎ความรูค๎วามเข๎าใจ เดินรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดตอํเยาวชน ผูน๎ าชุมชนแกนน าชุมชนและประชาชนทั่วไปในการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 3 หนา๎ที่ 237  

- กองสาธารณสุข    จ านวน 2,000,000 บาท  

2.2.3 โครงการออกหนํวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จ านวน 250,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

ให๎บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให๎กับประชาชนในเขตองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด   

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 6 หนา๎ที่ 239  

- กองสาธารณสุข    จ านวน 250,000 บาท  

2.2.4 โครงการรณรงคป์ูองกันปัญหาการตัง้ครรภ์ไมํพรอ๎มกํอนวัยอันควร จ านวน 500,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอบรมเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ไมํพรอ๎มให๎วัยรุํน  

มีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต๎องสํงเสริมศักยภาพผูน๎ าชุมชนแกนน าชุมชน กลไกในชุมชน ครูและนักเรียน

โรงเรียนในจังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบ มท .วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่263 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 500,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท แยกเป็น 
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3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท 

3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข  จ านวน 10,000 บาท  
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

(รหัส 00223)     รวม 251,038,230 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม    1,652,280 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม    1,652,280 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,630,560 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 1,630,560 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 3,720 บาท  

1.2.1 เงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสู๎รบ (พสร.) จ านวน 3,720 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

ส าหรับการสู๎รบ (พสร.) ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 3,720 บาท 

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 18,000 บาท 
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งบด าเนินการ   รวม 245,316,950 บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม 242,379,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

242,208,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําปุวยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบํ๎าน 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 242,208,000 บาท  

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 18,000 บาท  

1.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 120,000 บาท  

1.4 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 33,800 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 33,800 บาท 
 

2. ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน

820,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 20,000 บาท  

2.1.2 โครงการรณรงคก์ารจัดการขยะอันตรายชุมชน จ านวน 500,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการจัดการขยะอันตรายชุมชนที่มีในพืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ดให๎ด าเนินการน าสํงไปสูํการก าจัด 

ที่ถูกวิธี ณ สถานที่ก าจัด ที่มใีบอนุญาตประกอบการ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที1่) พ.ศ. 2560 ข๎อที ่2 หนา๎ที ่301 
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- กองสาธารณสุข    จ านวน 500,000 บาท  

2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎ความรู๎  การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนให๎แกํนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  และประชาชนทั่วไปในพืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3 ส.ค.2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที ่4 หนา๎ที ่298 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 100,000 บาท  

2.1.4 โครงการฝกึอบรมการจัดการขยะอันตรายชุมชน จ านวน 200,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย

ในการฝึกอบรมให๎ความรูว๎ิธีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแกํเจา๎หนา๎ที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ประชาชนและหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบ มท .วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่2 หนา๎ที ่157 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 200,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 2,117,150 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 97,150 บาท จ าแนกเป็น  

3.2.1 เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุ งานบ๎านงานครัว  ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 10,000 บาท  

3.2.2 เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อถังขยะ จ านวน 87,150 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. ถังขยะพลาสตกิทรงสี่เหลี่ยมพร๎อมฝาชํองทิง้ ขนาด 60 ลิตร จ านวน 33 ใบ 

เป็นเงิน 21,450 บาท 

2. ถังขยะพลาสตกิ  HDPE พร๎อมลอ๎รถเข็นมฝีา 1 ชํองทิง้ ขนาด 120 ลิตร จ านวน

30 ใบ เป็นเงนิ 29,700 บาท 
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3. ถังขยะพลาสตกิ HDPE พร๎อมลอ๎รถเข็นมฝีา 1 ชํองทิง้ ขนาด 240 ลิตร จ านวน

24 ใบ เป็นเงนิ 36,000 บาท 

- กองสาธารณสุข   จ านวน 97,150 บาท  

3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2,000,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ และเคมีภัณฑต์ําง ๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการปูองกันและควบคุมโรค รายละเอียดตามรายการ  

ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 2,000,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 10,000 บาท  

งบลงทุน   รวม 4,069,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,069,000 บาท 

1.1 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 4,069,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการกํอสร๎างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชด าริ จ านวน 4,069,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นคํากํอสร๎างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 บํอ ตามแบบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ในพืน้ที่เทศบาลต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) ข๎อที่ 1 หนา๎ที ่300 

- กองสาธารณสุข    จ านวน 4,069,000 บาท  
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม 3,320,280 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

(รหัส 00231)     รวม 3,203,680 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 2,855,880 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,855,880 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ  จ านวน  2,268,720 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 2,268,720 บาท 
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 79,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของ

ข๎าราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 12,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 85,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 85,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 422,760 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 422,760 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 422,760 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม 347,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 133,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 45,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 45,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 84,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 4,800 บาท 

2. ค่าใช้สอย  รวม 55,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน

45,000 บาท แยกเป็น 
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2.1.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 45,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 45,000 บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 10,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม 159,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 72,000 บาท 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 72,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 72,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 18,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 18,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 9,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  

ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 9,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 45,000 บาท  

3.5 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดสเีขียว  จ านวน

10 ถัง  ส าหรับใช๎ดับเพลิงในบริเวณอาคารศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ ์องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 15,000 บาท 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00232) รวม 116,600 บาท แยกเป็น 

งบลงทุน  รวม 116,600 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 66,600 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 46,600 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 คําจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 31,300 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด

เพื่อไว๎รับรอง ผูม๎ีเกียรติ และประชาชนที่มาติดตอํงานหรอืใช๎บริการที่ศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎า

พืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (โอทอปซิตี้) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดความยาว 2 เมตร จ านวน 2 ตัว ลักษณะสามารถปรับ เอนได๎ ท าด๎วย  

หนังสังเคราะห ์เกรด A โครงสรา๎งเหล็ก  

- ขนาดความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ตัว ลักษณะเป็นหนัง เบาะหุม๎ฟุก บุด๎วยฟุกอัด

เย็บแบบโชว์ตะเข็บ  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาด และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานของเจา๎หนา๎ที่ให๎มีประสทิธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่4 หนา๎ที ่406 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 31,300 บาท 

1.1.2 คําจัดซื้อโต๏ะกลางเหลี่ยม  จ านวน  4,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อโต๏ะกลางเหลี่ยม 

จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช๎ที่ศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (โอทอปซิตี้ ) 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นโต๏ะกลางเหลี่ยม 

2. ขนาดกว๎าง 80 เซนติเมตรxยาว 50 เซนติเมตร 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาด และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานของเจา๎หนา๎ที่ให๎มีประสทิธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่5 หนา๎ที ่406 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 4,000 บาท  

1.1.3 คําจัดซื้อตูส๎ูงบานผสม จ านวน 9,300 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตูส๎ูงบานผสม จ านวน 2 

หลัง เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  

(โอทอปซิตี้) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ขนาดกว๎าง 120x39x154 เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง ราคา 5,300 บาท  

2. ขนาดกว๎าง 90x39x120 เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง ราคา 4,000 บาท  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาด และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 6 หน๎าที ่406 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 9,300 บาท  

1.1.4 คําจัดซื้อช้ันวางของ จ านวน 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อช้ันวางของ 5 ช้ัน จ านวน 

1 หลัง เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  

(โอทอปซิตี้) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ขนาดกว๎าง 67x33x160 เซนติเมตร 

2. เป็นช้ันวางของ 5 ช้ัน 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาด และมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 8 หน๎าที่ 406 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 2,000 บาท  

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 20,000 บาท  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท เพื่อจาํยเป็น  

คําบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 50,000 บาท  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม 231,983,340 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241) รวม 5,660,340 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม  4,406,740 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  4,406,740 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,446,720 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1,446,720 บาท 

 

 



- 98 -     ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ืองงบประมาณรายจาํยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 24,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว  จ านวน  24,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 24,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง  จ านวน  18,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน  747,360 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 747,360 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 17,160 บาท แยกเป็น 

1.5.1 เงินคาํตอบแทนพิเศษลูกจา๎งประจ า (กรณีเงินเดอืนเต็มขั้น ) จ านวน 17,160 บาท เพื่อ

จาํยเป็นคําตอบแทนพิเศษลูกจา๎งประจ า ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ปฏิบัติงานอัตราร๎อยละ 2 และ 4 และคําตอบแทนที่ปรับเพิ่ม 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 17,160 บาท  

1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,117,500 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 2,009,500 บาท เพื่อจํายเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 2,009,500 บาท  

1.6.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 108,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 108,000 บาท  

1.7 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

1.7.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 24,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 24,000 บาท 

1.7.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครอง

ชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 12,000 บาท 
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งบด าเนินการ  รวม 973,600 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 118,600 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 84,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 34,600 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 34,600 บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม 100,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณ

สถานที่ราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 50,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน

40,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 40,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 10,000 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 518,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 518,000 บาท 

1. เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน จ านวน 18,000 บาท 
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2. เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุแผนปูายจราจรหรอืแผํนปูายบอกสถานที่ ตามแบบมาตรฐาน

ทางหลวงชนบท จ านวน 200 ปูาย เพื่อเตือนผ๎ูขับขี่ยานพาหนะให๎เกิดความระมัดระวังในการใชร๎ถใช๎

ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในชีวติและทรัพย์สิน ตัดตั้งตามจุดเสี่ยงจุดอันตรายบน

ถนนสายตําง ๆ ที่อยูํในความรับผดิชอบองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวนเงิน 500,000 บาท 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 518,000 บาท 

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 72,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 72,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 30,000 บาท 

3.4 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 45,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุกํอสรา๎ง ปรับปรุง ซํอมแซมอาคาร

สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 45,000 บาท  

3.5 วัสดุการเกษตร จ านวน 72,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ส าหรับ

ปรับปรุงบ ารุงต๎นไม ๎พันธุ์พืชและคําวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 72,000 บาท  

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 18,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 280,000  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 280,000 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 200,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําจัดซื้อเต็นท์ผ๎าใบ  จ านวน  200,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อเต็นท์ผ๎าใบ  ขนาด  

4x8 เมตร จ านวน 10 หลังๆ ละ 20,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

- โครงสรา๎งของคานจ่ัว เป็นเหล็กทํอประปาขนาด 1 ¼ นิว้ 

- คานรอบเป็นเหล็กทํอประปาขนาด 1 ½ นิว้  
- เหล็กโค๎งรับผ๎าใบ เป็นเหล็กทํอประปา ขนาด 1 นิว้ 

- ข๎อตอํเป็นเหล็กทํอประปา ขนาด ½ นิว้ 

- ตัดและเชื่อมประกอบให๎เป็นข๎อตอํเต็นท์ ถอดประกอบได๎หลายครั้ง 

- ระหวํางจ่ัวมีเหล็กโค๎งรับผา๎ใบ เป็นเหล็กทํอประปา ขนาด 1 นิว้ 
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- เสาเป็นเหล็กทํอประปา ขนาด 1 ¼ นิว้ สูง 2.5 เมตร พร๎อมฐานรองเสา 

- หลังคาคลุมด๎วยผ๎าใบคูนิลํอน เคลือบพีวีซีหนา 0.50 มิลลิเมตร 

- รอยตํอของผ๎าใบใช๎การรีดซีลด๎วยความรอ๎น 

- ชายรอบผา๎ใบ 25 เซนติเมตร พร๎อมสายรัด  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตหําซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 5 หนา๎ที่ 407 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 200,000 บาท 

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 80,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 80,000 บาท  
 

งานไฟฟ้าถนน (รหัส 00242)   รวม 226,323,000 บาท แยกเป็น 

งบลงทุน    รวม 226,323,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 226,323,000 บาท 

1.1 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ  จ านวน  226,520,000 บาท เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 (กองชาํง) แยกเป็น 

1.1.1 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สายบ๎านหัวบํอ  ต าบลหนองไผํ -ทางหลวง  2043 อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน  4,000,000 

บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 09 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 167 หนา๎ที่ 226 

1.1.2 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) จากทางหลวงชนบท  รอ 4026 - บ๎านบุํงคล๎า ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวัญ จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 13 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 117 หน๎าที่ 168 
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1.1.3 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านฉวะ หมูทํี่ 5 ต าบลหนองพอก - บ๎านหนองแสง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 1,710,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 620 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 22 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 86 หน๎าที่ 160 

1.1.4 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) บ๎านหนองค านอ๎ย ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก – เขตพื้นที่อ าเภอเมยวดี  จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 1,790,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 645 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 148/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 84 หน๎าที่ 159 

1.1.5 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านเมอืงบัว ต าบลเมืองบัว - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 6,500,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 110 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 240 หน๎าที่ 203 

1.1.6 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านเหม๎า  หมูทํี่  7 – บ๎านแวง  หมูทํี่  2 ต าบลสระคู  - ถนน อบจ .รอ 1021 อ าเภอ  

สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,820,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 113/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 404 หน๎าที ่251 

1.1.7 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) จากเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย - ทางหลวงชนบท รอ 3032 อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 2,330,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 126 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 231 หน๎าที่ 200 
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1.1.8 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านโคกกลาง -บ๎านดอนมะหรี่ ต าบลเมืองหงษ์ -ทางหลวง  2045 อ าเภอจตุรพักตร

พิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 3,500,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00- 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 19 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 140 หน๎าที่ 175 

1.1.9 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายจากทางหลวงชนบท 4002 – บ๎านทําสดีา – บ๎านคูเมือง ต าบลทําสีดา อ าเภอหนองพอก

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,550,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 23/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 93 หน๎าที่ 162 

1.1.10 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ .รอ 1054 บ๎านดอนยาง  ต าบลสระคู-บ๎านสองช้ัน ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,440,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด  เลขที่ 25/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 401 หน๎าที่ 250 

1.1.11 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านดอนทอง ต าบลสะอาดสมบูรณ์ - ทางหลวง 2045 อ าเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 4,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,510 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 143 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 306 หน๎าที่ 223 

1.1.12 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านโพธิ์ชัย ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร๎อยเอ็ด -อ าเภอศลิาลาด จังหวัด  

ศรสีะเกษ จ านวน 4,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 114/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 334 หน๎าที่ 230 
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1.1.13 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองสะเดา ต าบลชมสะอาด -บ๎านใหมํพัฒนา ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 3,460,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 115/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 61 หน๎าที่ 153 

1.1.14 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองกุงใหญํ ต าบลโพธิ์ใหญํ -ทางหลวง 2043 อ าเภอพนมไพร จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 2,890,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 120/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 333 หน๎าที่ 230 

1.1.15 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ .รอ 1031 บ๎านบะหลวง ต าบลหนองหลวง -บ๎านนากระตบึ  ต าบลทํามํวง อ าเภอ  

เสลภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5,940,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 122/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 209 หน๎าที่ 194 

1.1.16 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหัวชา๎ง ต าบลโนนสวรรค์ -บ๎านบัวขาว ต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต ์จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 2,720,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 970 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 123/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 193 หน๎าที่ 140 

1.1.17 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายจากทางหลวง 2116-บ๎านหนองไฮ -บ๎านโพนทองน๎อย ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 7,950,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 4,119 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 20/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 118 หน๎าที่ 223 
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1.1.18 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In – Place 

Recycling) สายบ๎านหนองนาโท - บ๎านหนองแวงใหญํ ต าบลขามเปี้ย - บ๎านโนนใหญํ ต าบลค าพอุง

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 146 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 353 หน๎าที่ 235 

1.1.19 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ.รอ 1029 บ๎านคัดเค๎า ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี - บ๎านหัวดง ต าบลบ๎านเขือง

อ าเภอเชยีงขวัญ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,770 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 10/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 15 หน๎าที่ 140 

1.1.20 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านเปลือยน๎อย ต าบลหนองไผํ -ทางหลวง 23 อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน

5,300,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 2,270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 111/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 23 หน๎าที่ 142 

1.1.21 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านกุดเตํา ต าบลกกโพธิ์ -ทางหลวง 2136 อ าเภอหนองพอก จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน

2,480,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 780 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 109 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 87 หน๎าที่ 160 

1.1.22 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ.รอ 1049 บ๎านดอนกลอย ต าบลหนองฮี-บ๎านวารีเกษม ต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 6,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 125 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 188 หน๎าที่ 188 
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1.1.23 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านสแีก๎ว ต าบลสีแก๎ว อ าเภอเมือง -บ๎านอนามัย หมํูที่ 2 ต าบลผักแวํน อ าเภอจังหาร

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 1,480,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 560 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 26 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 311 หน๎าที่ 225 

1.1.24 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ . รอ . 1053 บ๎านดงหมากไฟ ต าบลศรสีวําง -บ๎านสามขา ต าบลสามขา อ าเภอ  

โพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 6,500,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 2,330 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 16 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 125 หน๎าที่ 170 

1.1.25 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านโนนชัยศร ีต าบลโพธิ์ใหญํ - บ๎านวารีสมบูรณ์ ต าบลวารสีวัสดิ์ อ าเภอพนมไพร

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,785 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 24/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 327 หน๎าที่ 229 

1.1.26 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองเตํา ต าบลหนองไผํ -ทางหลวง 2043 อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 

3,950,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 121 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 30 หน๎าที่ 144 

1.1.27 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหัวหนองแวง ต าบลหนองแวง-ทางหลวงชนบท รอ 3017 อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,415 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 05 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 238 หน๎าที่ 202 
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1.1.28 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายบ๎านโพนขํอย ต าบลทุํงทอง -บ๎านสระหงษ์ ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย  

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 15/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 237 หน๎าที่ 202  

1.1.29 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายจากทางหลวง 202-บ๎านนาแค ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 4,200,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,585 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 07/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 189 หน๎าที่ 189 

1.1.30 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายอบจ .รอ 1008 บ๎านเหลํางิ้ว ต าบลจังหาร อ าเภอจังหาร -บ๎านเขือง ต าบลบ๎าน

เขือง อ าเภอเชยีงขวัญ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,520,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 860 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 27/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 41 หน๎าที่ 148 

1.1.31 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116-บ๎านจุมจัง ต าบลอุํมเมาํ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 10,050,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 21/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่277 หนา๎ที ่214 

1.1.32 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายแยกทางหลวงชนบท รอ 4007-บ๎านโคกกกมํวง ต.โคกกกมํวง อ .โพนทอง จ านวน

4,470,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 46/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 279 หน๎าที่ 215 
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1.1.33 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายอบจ.รอ 1061 บ๎านวังใหญํ ต าบลกกโพธิ์ บ๎านกกตาล ต าบลหนองขุนํใหญํ อ าเภอ

หนองพอก จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,830,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 128 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 91 หน๎าที่ 161 

1.1.34 โครงการบูรณะถนนผวิจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 

สายจาก ทางหลวง 2116-บ๎านโสกแดง ต าบลโพธิ์ทอง -บ๎านนาหัวรัตน ์ต าบลสระนกแก๎ว อ าเภอ  

โพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 3,490,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,085 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 130 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 284 หน๎าที่ 216 

1.1.35 โครงการบูรณะถนนผวิจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายอบจ .รอ 1063 บ๎านกุดกํวง ต าบลวังสามัคคี -บ๎านทําส าราญ ต าบลสวําง อ าเภอ  

โพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5,100,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,575 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 41 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 273 หน๎าที่ 213 

1.1.36 โครงการบูรณะถนนผวิจราจร  Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านคูดนิทราย ต าบลทุํงหลวง -ทางหลวง  (สุวรรณภูมิ -สุรินทร์ ) อ าเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 147 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 413 หน๎าที ่253 

1.1.37 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร  Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ๎านผ า ต าบลเมืองสรวง - บ๎านขํอย - บ๎านหนองหนิใหญํ -

บ๎านหนองพุก ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5,500,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด เลขที่ 08/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 395 หน๎าที่ 247 
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1.1.38 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากหน๎าที่วาํการศรีสมเด็จ -ทางหลวง 2387 อ าเภอ  

ศรสีมเด็จ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5,200,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 131 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 292 หน๎าที่ 219  

1.1.39 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ 1012 บ๎านนาเมือง ต าบลนาเมอืง - บ๎านดงแจง๎ 

ต าบลเหลําน๎อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 7,430,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 132/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 210 หน๎าที่ 194 

1.1.40 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงหมายเลข 202-บ๎าน 

โพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 430,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 34/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 407 หน๎าที่ 251 

1.1.41 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ๎านปุามํวง ต าบลนาใหญํ – บ๎าน 

โพนดวน ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 35/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 411 หน๎าที่ 253 

1.1.42 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ๎านกุดขุํน ต าบลรอบเมือง -ทางหลวง

2136 อ าเภอหนองพอก จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 470,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 52/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 91 หน๎าที ่161 

1.1.43 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนิกอง ต าบลหินกอง - เขตต าบล

ดอกไม๎ อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 630,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 64/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 419 หนา๎ที่ 255 
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1.1.44 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านดอนแคน ต าบลทุํงกุลา -บ๎านโนน

สะอาด ต าบลทุํงหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 1,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 73 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 424 หน๎าที่ 256 

1.1.45 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูทํี่ 4 ต.สระคู-เขตต าบลหินกอง อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด (ชํวงสะพาน) จ านวน 400,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 70/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 420 หน๎าที่ 255 

1.1.46 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบจ .รอ 1006 บ๎านหวายหลึม ต าบล  

พระเจา๎-บ๎านไผํลอ๎ม ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชยีงขวัญ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 2,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 590 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 134/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 113 หน๎าที่ 167 

1.1.47 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านไม๎ลําว ต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด -บ๎านหนองคูมํวง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 490,000

บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 81 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 146 หน๎าที่ 176 

1.1.48 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโคกสวํางอารมณ์  หมูทํี่  12 ต าบล  

หนองพอก-ถนนทางหลวงสาย 2136 อ าเภอหนองพอก จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 87 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 100 หน๎าที ่163 

1.1.49 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านโพนทัน ต าบลจ าปาขัน -ทางหลวง

หมายเลข 202 อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 1,220,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 345 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 149 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 426 หน๎าที่ 256 
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1.1.50 โครงการกํอสร๎างถนนผวิจราจรลูกรัง สายบ๎านคุม๎วัดสวําง ต .สระคู - ถนน อบจ .รอ

1054 (ดอนยาง-สองช้ัน) อ.สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 400,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 150 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 435 หน๎าที่ 259 

1.1.51 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านหนองควายอีน๎อย ต .เมืองทุํง - ทางหลวง

202 อ.สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 410,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,770 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 79/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 441 หน๎าที่ 260 

1.1.52 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านหนองค าน๎อย ต าบลสระคู - บ๎านหมอตา

ต าบลดอกไม๎ อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 450,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 151 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่436 หนา๎ที ่259 

1.1.53 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านหนองขาํ ต าบลสระคู - เขตต าบลดอกไม๎

อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 400,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 152/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 437 หน๎าที่ 259 

1.1.54 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านคุม๎วัดสวําง ต .สระคู – เขตต าบลหินกอง  

อ.สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 440,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 153 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 438 หน๎าที่ 259 

1.1.55 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านหนองหูลิง ต าบลทุํงศรเีมือง - บ๎านหัวดง

ต าบลจ าปาขัน อ าเภอสุวรรณถูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 493,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 89/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 430 หน๎าที่ 257 

1.1.56 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านใหมโํพธิ์ชัย ต าบลห๎วยหนิลาด - เขต

ต าบลหัวโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 400,000 บาท  
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ขนาดผวิจราจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 91/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 428 หน๎าที่ 257 

1.1.57 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านปลาคา๎ว ต าบลจ าปาขัน - ทางหลวง 202

อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่  154/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 427 หน๎าที่ 257 

1.1.58 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านแดง ต าบลชา๎งเผือก - บ๎านหนองแล๎ง

ต าบลห๎วยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 400,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 155/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 427 หน๎าที่ 257 

1.1.59 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านค าแมแํสํง ต าบลห๎วยหนิลาด - บ๎านแดง

ต าบลชา๎งเผือก อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 370,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 156 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 439 หน๎าที่ 260 

1.1.60 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ๎านโคกฮัง หมูํ ที่ 4 ต าบลจ าปาขัน - บ๎าน

หนองหูลิง หมูํ 3 ต าบลบํอพันขัน อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 420,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 157/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 440 หน๎าที่ 260 

1.1.61 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ๎านโคกกลาง ต าบลเกาะแก๎ว อ าเภอเสลภูมิ -บ๎าน

หนองตอ ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 480,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 93 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 222 หน๎าที ่197 

1.1.62 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ๎านโคกกลาง ต าบลเกาะแก๎ว อ าเภอเสลภูมิ -บ๎าน

หนองดง ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 420,000 บาท 
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ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 94/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 220 หนา๎ที่ 197 

1.1.63 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ๎านหนองเม็ก ต าบลเกาะแก๎ว -บ๎านนากะตึบ

ต าบลทํามํวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 480,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,180 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 95/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 221 หน๎าที่ 197 

1.1.64 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนองบัว ต าบลนิเวศน์ -บ๎านจันทร์

สวําง ต าบลอุํมเมา๎ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 1,530,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 455 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 133 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 36 หน๎าที่ 146 

1.1.65 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านเปูา ต าบลหนองขาม -บ๎านศาลา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,475 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 165 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 151 หน๎าที่ 178 

1.1.66 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สาย บ๎านพนัส ต าบล ชานุวรรณ -บ๎านดอนแดง ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 3,250,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 166/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 330 หน๎าที่ 229 

1.1.67 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหัวคู ต าบลบึงเกลือ -บ๎านตาลม  ต าบลเมืองไพร  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,510 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 167/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 202 หน๎าที่ 192 
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1.1.68 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิว  Para Cape Seal (โดยวิธี  Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองใหญํ -บ๎านโนนขวาง ต าบลหนองใหญํ -ทางหลวงชนบท รอ 2054 อ าเภอ  

ศรสีมเด็จ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง  6.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 168/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 203 หน๎าที่ 192 

1.1.69 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านโนนเกษตร ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด -บ๎านสร๎างแต๎ ต าบลนา

เวียง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,298 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 159 /2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 196 หน๎าที่ 191 

1.1.70 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองหนิใหญํ –วังอีผุย ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง –บ๎านโหรา ต าบลโหรา

อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 6,400,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 160/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 386 หน๎าที่   245 

1.1.71 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านหนองเทิง ต าบลหนองแวง - ทางหลวงเลี่ยงเมือง 232 อ าเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,305 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 161/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 304 หน๎าที่ 223 

1.1.72 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านโปุง ต าบลบุํงเลิศ - บ๎านชมสะอาด ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี จังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,315 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 163/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 63 หน๎าที่ 154 
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1.1.73 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายบ๎านยางเฌอ ต าบลขีเ้หล็ก - บ๎านดงบัง ต าบลโพนเมือง อ าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 4,430,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,460 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 164/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 159 หน๎าที ่180 

1.1.74 โครงการซํอมสรา๎งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายบ๎านปอภาร ต าบลปอภาร อ าเภอเมือง - ต าบลสวนจิก อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัด

ร๎อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,425 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่ 162/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 299 หน๎าที่ 222 

1.1.75 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ๎านโคกลําม  ต าบลโคกลําม - บ๎านเมืองหงส์ ต าบลเมืองหงส์

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 5,920,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,725 เมตร ตามแบบองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เลขที่  158/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 139 หน๎าที่ 175 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม  6,000,000 บาท แยกเป็น 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัส 00252) รวม 6,000,000 บาทแยกเป็น 

งบด าเนินการ     รวม 6,000,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย     รวม 6,000,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 

6,000,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการฝกึอบรมหลักสูตรสัญญาประชาคม เพื่อสร๎างความสามัคคีปรองดอง  จ านวน

100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดขององค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ดและโรงเรยีนอื่น ๆ ในพืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที ่มอ 0211.4/ว 6649 ลงวันที่ 23พฤศจกิายน 2560 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ . 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 หนา๎ที่ 1 ข๎อที ่319 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 100,000 บาท  

1.1.2 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูน๎ าชุมชน กลุํมองค์กรชุมชน  และภาคประชา

สังคมให๎มคีวามรูเ๎กี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา  จ านวน  1,500,000 บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

ฝกึอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูน๎ าชุมชน กลุํม องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปใน 

พืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 20 อ าเภอ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

ก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ องค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที ่4 หนา๎ที ่311 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน 1,500,000 บาท  

1.1.3 โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน 200,000 บาท เพื่อเป็น

คําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  และเจ๎าหนา๎ที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดและประชาชนในเขตพืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ดที่สมัครเข๎ารํวม โครงการ รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า

รับการฝึกอบรมของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 1 หนา๎ที่ 260 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 200,000 บาท  

1.1.4 โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ านวน 

200,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝกึอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม ในการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ในเขตพืน้ที่จังหวัดร๎อยเอ็ดโดยใหค๎วามรูด๎๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและอื่นๆ

การปลูกผังจติส านึกใหห๎วงแหนและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขยีว  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ

การฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 3 หนา๎ 253 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 200,000 บาท 
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1.1.5 โครงการจติอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ าชีวติ บนวิถีแหํงความพอเพียง เพื่อประโยชนแ์ละ

ความสุขของประชาชน จ านวน 300,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ า

ชีวติ บนวิถีแหํงความพอเพียง เพื่อประโยชนแ์ละความสุขของประชาชน รายละเอียดโครงการตาม  

ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ก าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ นร 0107/ว 467 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่1 หนา๎ที ่16 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 300,000 บาท  

1.1.6 โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบภายในจังหวัด จ านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการฝึกอบรม อาสาสมัครรักษาความสงบ เรียบร๎อย ภายในจังหวัด ร๎อยเอ็ด  

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท .พ.ศ.2542 และ

ที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ๎ที่ 3 หนา๎ที่ 266 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1,000,000 บาท  

1.1.7 โครงการชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาความเดือดรอ๎นของประชาชน  จ านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อเป็นคําชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดรอ๎น หรอืไมํสามารถชวํยเหลอืตนเองได๎ในการด ารงชีพ 

อาทิ การให๎ความชํวยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การสงํเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต ตาม

อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยเพื่อชํวยเหลือประชาชนตาม

อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 

- แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ขอ๎ที่ 1

หนา๎ที่ 244 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 1,000,000 บาท  

1.1.8 โครงการพัฒนาและสงํเสริมอาชีพประชาชนจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท เพื่อ

เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพประชาชนจังหวัดร๎อยเอ็ด รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 

- ตามมาตรฐานการสํงเสริมอาชีพ ของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 1 หนา๎ที่ 16 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 500,000 บาท  

1.1.9 โครงการฝกึอบรมสํงเสริมอาชีพการพัฒนาและแปรรูปผลติภัณฑ์ผ๎าไหม จ านวน 300,000

บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพการพัฒนาและแปรรูปผลติภัณฑ์ผ๎าไหม ให๎กับ

ประชาชนในจังหวัดรอ๎ยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 2 หน๎าที่ 297 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 300,000 บาท  

1.1.10 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ตลาดสินค๎า หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จ านวน

200,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ตลาดสินค๎า หนึ่ง

ต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 3 หน๎าที่ 297 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 200,000 บาท  

1.1.11 โครงการพัฒนาและสงํเสริมคุณภาพชวีิต กลุํมสตรี เด็ก เยาวชนและประชาชน จ านวน

500,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชวีิตกลุํมสตร ีเด็ก

เยาวชนและประชาชน รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด   

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที่ 2 หน๎าที่ 230 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 500,000 บาท 

1.1.12 โครงการวิจัยและตํอยอดงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเสริมสรา๎งผ๎ูประกอบการ จ านวน

200,000 บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวิจัย และตํอยอดงานวิจัย  และพัฒนา  

เพื่อเสริมสรา๎งผ๎ูประกอบการ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที่ 296 
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- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต   จ านวน 200,000 บาท  
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม  11,747,500 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(รหัส 00261 )    รวม  3,192,260 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 2,365,560 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,365,560 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 2,151,000 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการองคก์าร

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 2,151,000 บาท  

1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 18,000 บาท  

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 196,560 บาท แยกเป็น 

1.3.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 196,560 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 196,560 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม 826,700 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 163,700 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 108,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 108,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวดัร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 42,000 บาท 

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,700 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 13,700 บาท 
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2. ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 470,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งยามรักษาการณ ์จ านวน 470,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งยามรักษาการณข์อง

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 470,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน

80,000 บาท  

2.2.1  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  80,000  บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้

ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 80,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 40,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 40,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 36,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 36,000 บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 27,000 บาท  

3.3 วัสดุดนตรี จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุดนตรีที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 10,000 บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262) รวม 5,905,240 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 2,637,240 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,637,240 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 2,440,440 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1,036,440 บาท เพื่อจํายเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1,036,440 บาท  

1.1.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 1,404,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1,404,000 บาท 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 196,800 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 40,800 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 40,800 บาท  

1.2.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 156,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 156,000 บาท  

งบด าเนินการ  รวม 2,926,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย  รวม    942,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน

12,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําพัฒนาบุคลากรผูร๎ับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ข๎อที่ 11 หนา๎ที่ 322 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 12,000 บาท 

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 930,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 930,000 บาท 

2. ค่าวัสดุ รวม 279,000 บาท 

2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 18,000 บาท 

2.2 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุกํอสรา๎ง ปรับปรุง ซํอมแซมอาคาร

สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 18,000 บาท 
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2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 216,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ และเคมีภัณฑต์ําง ๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการปูองกันและควบคุมโรค รายละเอียดตามรายการ  

ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 216,000 บาท  

2.4 วัสดุการเกษตร จ านวน 22,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ส าหรับ

ปรับปรุง บ ารุงตน๎ไม๎ พันธุ์พชืและคําวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 22,500 บาท  

2.5 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 4,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 4,500 บาท  

3. ค่าสาธารณูปโภค รวม  1,705,000 บาท 

3.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 905,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคํากระแสไฟฟูา คําตรวจสอบหม๎อแปลง

ไฟฟูา ของสนามกีฬากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 905,000 บาท  

3.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 800,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาของสนามกีฬากลางจังหวัด

ร๎อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 800,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 342,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 342,000  บาท 

1.1 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 317,000 บาท แยกเป็น 

1) คําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด พร๎อมตดิตั้ง จ านวน 8 ตัว งบประมาณ 317,000 บาท แยกเป็น 

(1) คําจัดซื้อกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขําย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายใน

อาคารส าหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 23,000 บาท ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 ขอ๎ 2 

(2) คําจัดซื้อ กล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขําย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง

ภายนอกอาคาร ส าหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 6 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงนิ

จ านวน 198,000 บาท ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด

ประจ าปี พ.ศ. 2560 ขอ๎ 3 

(3) คําจัดซื้อกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขําย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 ส าหรับ 

ใช๎ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 1 ตัว งบประมาณ  96,000 บาท ตาม เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ขอ๎ 4 
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- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ครัง้ที่ 3 ข๎อที่ 52 หนา๎ที่ 400 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 317,000 บาท 

1.2 ครุภัณฑง์านบ๎านงานครัว จ านวน 25,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน จ านวน 13,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุุน 1 เครื่อง ส าหรับใช๎ในราชการสนามกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 10.10 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 58 หน๎าที่ 401 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 13,000 บาท  

1.2.2 คําจัดซื้อเครื่องตัดหญา๎แบบล๎อจักรยาน จ านวน 12,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่อง

ตัดหญ๎าแบบล๎อจักรยาน จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของสนามกีฬาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 6.5 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 60 หน๎าที่ 401 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 12,000 บาท 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (รหัส 00263) รวม 1,150,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ   รวม 150,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย   รวม 150,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน  150,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดท าวารสาร คูมํอื

บริการประชาชน หรอืสิ่งพิมพ์ตาํงๆ  ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด  เพื่อเผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงาน และอื่นๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 150,000 บาท 
 

งบเงินอุดหนุน  รวม 1,000,000 บาท 

1. เงนิอุดหนุน  รวม 1,000,000 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนองคก์รปกครองสวํนท๎องถิ่นอื่น จ านวน 1,000,000 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ๎ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

จ านวน 500,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดการงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

รายละเอียดตามโครงการที่ก าหนด 

- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.วําด๎วยเงนิอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที ่1 หนา๎ที ่324 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 500,000 บาท  

1.1.2 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ๎ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 300,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รายละเอียดตามโครงการที่ก าหนด 

- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.วําด๎วยเงนิอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 2 หน๎าที ่324 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 300,000 บาท  

1.1.3 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ๎ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีเข๎าพรรษา จ านวน 100,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีเข๎าพรรษา รายละเอียดตามโครงการที่ก าหนด 

- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.วําด๎วยเงนิอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 3 หน๎าที ่325 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 100,000 บาท  

1.1.4 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ๎ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา จ านวน 100,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีออกพรรษา รายละเอียดตามโครงการที่ก าหนด 

- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.วําด๎วยเงนิอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 4 หน๎าที ่325 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 100,000 บาท 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (รหัส 00264) รวม 1,500,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ  รวม 1,500,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย  รวม 1,500,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 

1,500,000 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย

ในการสํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวของจังหวัดร๎อยเอ็ด การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว  

เชงิวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวด๎านอื่น ๆ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3 ) พ.ศ. 2561 หนา๎ 276 ล าดับที่ 1 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 500,000 บาท  

1.1.2 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชน จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อ เป็นคําใช๎จํายในการ

สํงเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด การสรา๎ง /สํงเสริมการ  

มีสวํนรํวมของชุมชนที่มีทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยว ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวติ และอื่น ๆ การสร๎างเครือขาํยการทํองเที่ยวชุมชน เพื่อใหเ๎กิดการพัฒนา

ด๎านบุคลากร การบริหารจัดการ รูปแบบการทํองเที่ยวและด๎านอื่น ๆ รายละเอียดโครงการตาม  

ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่298 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 1,000,000 บาท  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 53,941,450 บาท แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

(รหัส 00311)     รวม 52,191,450 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 24,621,550 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 24,621,550 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 11,866,240 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการองคก์าร

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองชาํง     จ านวน 11,013,100 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 853,140 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 235,440 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของ

ข๎าราชการ ที่มสีิทธิ์ได๎รับเงนิคําตอบแทนรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับ 
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- กองชาํง     จ านวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองชาํง     จ านวน 96,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 24,000 บาท  

1.2.3 เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศกึษา จ านวน 42,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศกึษาที่ ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางข๎าราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัด รับรองวําคุณวุฒินั้น 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงที่ได๎รับแตํงตั้งตามประกาศคณะกรรมการขา๎ราชการองคก์าร

บริหารสํวนจังหวัด 

- กองชาํง     จ านวน 42,000 บาท  

1.2.4 เงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสู๎รบ (พสร.) จ านวน 6,240 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

ส าหรับการสู๎รบ (พสร.) ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองชาํง     จ านวน 6,240 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 175,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 175,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองชาํง     จ านวน 157,200 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 8,040,600 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง     จ านวน 8,040,600 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,991,680 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1,507,680 บาท เพื่อจํายเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองชาํง      จ านวน 1,438,680 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 69,000 บาท  

1.5.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 2,484,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองชาํง      จ านวน 2,322,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 162,000 บาท  
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1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 312,390 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 36,390 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองชาํง      จ านวน 25,680 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 10,710 บาท  

1.6.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 276,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได๎รับคําครองชีพช่ัวคราว 

- กองชาํง      จ านวน 258,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 18,000 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 18,892,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 784,300  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 300,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ งของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 300,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 169,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 169,500 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 314,800 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 285,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 29,800 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม 3,458,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,948,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาบริการ จ านวน 1,948,000 บาท จ าแนกเป็น 

1. เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาบริการในกิจการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

จ านวน 1,788,000 บาท 

2. เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาจัดท าเครื่องหมาย ปูาย สัญลักษณ์เตอืนความปลอดภัย

ในขณะเครื่องจักรกลองค์การบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด ปฏิบัติงาน ปูายโครงการกํอสรา๎ง และปูาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 55,000 บาท 
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3. เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาในการจัดท าแบบพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นหรอื

แบบพิมพ์อื่นๆ ส าหรับการปฏิบัติหนา๎ที่ จ านวน 5,000 บาท 

4. เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาถํายเอกสารในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด

จ านวน 100,000 บาท 

- กองชาํง      จ านวน 1,948,000 บาท 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน

1,410,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,410,000 บาทเพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายใน

การเดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการ

แตงํตัง้ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการของ

เจ๎าหนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- กองชาํง      จ านวน 1,400,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 10,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

- กองชาํง      จ านวน 100,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม 14,630,500 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 322,500 บาท แยกเป็น 

3.1.1 คําวัสดุส านักงาน จ านวน 322,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- กองชาํง      จ านวน 300,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 22,500 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 30,000 บาท 

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 30,000 บาท 
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3.4 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท แยกเป็น 

3.4.1 ประเภทวัสดุกํอสรา๎ง  จ านวน  200,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุกํอสรา๎ง  ปรับปรุง

ซํอมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

- กองชาํง      จ านวน 200,000 บาท  

3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 700,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุที่เสื่อมโดยสภาพ

และอุปกรณ์ชิน้สํวนอะไหลํยานพาหนะตําง ๆ ที่ตอ๎งซํอมแซมบ ารุงรักษาและเปลี่ยนใหมํ 

- กองชาํง      จ านวน 700,000 บาท  

3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หลํอลื่นส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ในราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองชาํง      จ านวน 5,000,000 บาท  

3.7 วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ส าหรับ

ปรับปรุง บ ารุงตน๎ไม๎ พันธุ์พืชและคําวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองชาํง      จ านวน 30,000 บาท  

3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 

ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 

- กองชาํง      จ านวน 150,000 บาท  

3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 168,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  

- กองชาํง      จ านวน 150,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 18,000 บาท  

3.10 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 8,000,000 บาท แยกเป็น 

3.10.1 คําวัสดุอื่น ๆ จ านวน 8,000,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ ในการบูรณะ

ซํอมแซม ปรับปรุงถนนที่อยูํในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด ที่เกิดการช ารุด

เสียหายใช๎การได๎ไมํด ีและอุปกรณ์อื่น ๆ 

- กองชาํง      จ านวน 8,000,000 บาท 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท แยกเป็น 

4.1 คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาทเพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คําธรรมเนียม  

ที่เกี่ยวข๎อง และคาํสื่อสารอื่น ๆ 

- กองชาํง     จ านวน 20,000 บาท 
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งบลงทุน  รวม 8,677,100 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 8,677,100 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 41,400 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน จ านวน 26,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอีน้ั่งท างานชนิด

เบาะหุม๎หนัง จ านวน 12 ตัวๆ ละ 2,200 บาท มีพนักพิง มีที่วางแขน และหมุนได๎ เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี

ก าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ขอ๎ที่ 21 หน๎าที่ 412 

- กองชาํง     จ านวน 26,400 บาท  

1.1.2 คําจัดซื้อโต๏ะท างานแบบไม๎ จ านวน 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานแบบไม๎

จ านวน 5 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎  

ตามราคาในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจ าต๎องจัดหา เพื่อใชใ๎นการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ  

คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นโต๏ะท างานแบบไม๎/เหล็ก  

2. หนา๎โต๏ะหนา 18 มิลลเิมตร  

3. มีลิ้นชัก 2 ลิน้ชักพร๎อมกุญแจล็อค  

4. ข๎าง หนา 18 มิลลเิมตร  

5. ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3 ) ขอ๎ที่ 20 หน๎าที่ 412 

- กองชาํง     จ านวน 15,000 บาท 

1.2 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสํง จ านวน 4,215,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําซือ้รถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล๎อ จ านวน 715,000 บาท เพื่อจําย

เป็นคําจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชํองวํางดา๎นหลังคนขับ (CAB) เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหาร

สํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 8.2.2 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 25 หน๎าที่ 413 

- กองชาํง     จ านวน 715,000 บาท 
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1.2.2 คําจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท๎าย 10 ล๎อ จ านวน 3,500,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท๎าย จ านวน 1 คัน เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นรถบรรทุกกระบะเทท๎าย 10 ล๎อ 

- เครื่องยนตด์ีเซลไมํน๎อยกวํา 6 สูบ 

- ก าลังแรงม๎าสูงสุดไมํน๎อยกวํา 240 แรงม๎า  

- ขับเคลื่อน 2 เพลา  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตมํีความจ าเป็นแตหําซือ้ได๎ตาม

ราคาในท๎องตลาด เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 8 หน๎าที ่415 

- กองชาํง     จ านวน 3,500,000 บาท  

1.3 ครุภัณฑก์ํอสร๎าง จ านวน 3,114,500 บาท แยกเป็น 

1.3.1 คําจัดซื้อรถบดล๎อเหล็กขนาด 10 ตัน จ านวน 3,000,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

รถบดล๎อเหล็ก จ านวน 1 คัน เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามบัญชีราคา

มาตรฐานส านักงบประมาณ ขอ๎ 1.9 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 7 หน๎าที่ 410 

- กองชาํง     จ านวน 3,000,000 บาท  

1.3.2 คําจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) จ านวน 114,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ

เครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เป็น

ครุภัณฑท์ี่ไมํมีก าหนดในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตมํีความจ าเป็นแตหําซือ้ได๎ตามราคาในท๎องตลาด 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้  

- ตัวเครื่องท างานด๎วยไฟฟูากระแสสลับขนาดไมํน๎อยกวํา 2,400 วัตต์ กระแสไฟฟูา  

ไมํน๎อยกวํา 10 แอมป์ 

- สามารถปรับความเร็วรอบได๎ 2 ระดับ เพื่อประสทิธิภาพในการท างานของความเร็ว

รอบและแรงบิด 

- มีระบบคลัตชเ์พื่อลดความเสี่ยงตอํความเสียหายแกํตัวมอเตอรไ์ฟฟูา 

 - มีระบบปูองกันกระแสไฟฟูาเกิน (Electronic overload protection) และความรอ๎น  

สูงเกิน (Overheating) เพื่อยืดอายุการใชง๎านได๎แกํตัวเครื่อง 
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- สามารถใช๎เจาะได๎กับกระบอกขนาดตั้งแต ํ1 นิว้ - 10 นิว้ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- แทํนเจาะมีระบบปรับระดังองศา เพื่อความมั่นคงและเอื้ออ านวยตํอการเจาะเอียง  

ท ามุมกับพืน้และผนัง 

- ฐานมีระบบยึดเกาะแบบใช๎น๏อต และมีลอ๎ติดอยูํกับฐานเพื่อความสะดวกในการ

เคลื่อนย๎าย 

- มีอุปกรณ์จาํยน้ าผาํนตัวกระบอกเจาะ เพื่อลดฝุุนและประกายไฟ จากเหล็กเสริมแรง 

- ชุดหัวเจาะส าหรับคอนกรีต คอนกรีตเสรมิเหล็กและแอสฟัลต์คอนกรีตโดยเฉพาะ  

มีลักษณะกระบอกเจาะหัวเพชร (Diamond Core Drill Bit) ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 4 นิว้ จ านวน 2

กระบอก 

- หัวเจาะคอนกรีต มคีวามสามารถในการเจาะลึกไมํน๎อยกวํา 40 เซนติเมตร 

- ตัวเครื่องเจาะและอุปกรณ์ประกอบที่จ าเป็นต๎องใช๎กับไฟฟูา ขนาด 210-240 โวลต์

โดยไมํจ าเป็นต๎องแปลงระบบไฟฟูา รายละเอียดอื่นๆ  

- รับประกันคุณภาพการใชง๎านเครื่องอันเกิดจากการใชง๎านได๎ตามปกติ 1 ปี 

- บริษัทผูผ๎ลติได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

- เครื่องมือและอุปกรณ์จะต๎องเป็นของใหมทํี่ไมํเคยใช๎งานมากํอน 

- มีคูมํอืการใชง๎านเครื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด 

- มีการสาธิตแนะน าวิธีการใชใ๎ห๎แกํผ๎ูใชง๎านจนสามารถน าไปใช๎งานได๎อยํางถูกต๎อง 

- ฐานเครื่องเจาะต๎องท าด๎วยแผํนเหล็ก  ขนาด  0.40X0.60 เมตร  หนา  12 มิลลิเมตร

พร๎อมท าหูจับ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 10 หน๎าที่ 410 

- กองชาํง     จ านวน 114,500 บาท  

 

1.4 ครุภัณฑก์ารเกษตร จ านวน 1,100,000 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําจัดซื้อรถฟารม์แทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล๎อ จ านวน 1,100,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําจัดซื้อรถฟารม์แทรกเตอร์ จ านวน 1 คัน เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตาม

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 2.1 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 14 หน๎าที่ 411 

- กองชาํง    จ านวน 1,100,000 บาท 
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1.5 ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ จ านวน 57,500 บาท แยกเป็น 

1.5.1 คําจัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟูา  จ านวน  57,500 บาท จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ร๎อยเอ็ด  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านัก

งบประมาณ ขอ๎ 7.2.2 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 26 หน๎าที่ 413 

- กองชาํง     จ านวน 57,500 บาท  

1.6 ครุภัณฑส์ ารวจ จ านวน 100,000 บาท แยกเป็น 

1.6.1 คําจัดซื้อเครื่องวัดความหนาเส๎นจราจรแบบดิจติอล จ านวน 80,000 บาท จ านวน 2 

เครื่องๆ  ละ 40,000 บาท  เพื่อใช๎ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นครุภัณฑ์  

ที่ไมํมีในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตหําซือ้ได๎ในราคาตามท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อ

ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นเครื่องมอืวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผวิทางแบบพกพา 

- สามารถวัดความหนาได๎โดยไมํต๎องกะเทาะสีออกจากพืน้ผิวทางแบบพกพา  

- โครงสรา๎งท าดว๎ย อลูมิเนียม  

- สามารถวัดคําได๎ไมํนอ๎ยกวํา ในชวํง 0 ถึง 10 มิลลเิมตร และ -10 ถึง 0 มิลลเิมตร  

- มีความละเอียด 01 มิลลเิมตร  

- สามารถวัดคําได๎ตามมาตรฐาน EN 13197 และ EN 13212 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 23 หน๎าที่ 413 

- กองชาํง     จ านวน 80,000 บาท  

1.6.2 คําจัดซื้อลอ๎วัดระยะทางแบบล๎อหมุนชนิดเดินตาม จ านวน 20,000 บาท จ านวน 4 ตัวๆ ละ 

5,000 บาท เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้ 

- โครงสรา๎งของล๎อท าด๎วยพลาสตกิแข็ง ขอบวงล๎อห๎ุมดว๎ยยาง มีเส๎นรอบวง  1 เมตร 

เส๎นผําศูนย์กลาง 318.50 มิลลเิมตร  

- โครงดา๎มท าด๎วยวัสดุโลหะพันเก็บได๎ 2 ทํอน พร๎อมตัวล๏อคยึดเพื่อความสะดวกในการ

จัดเก็บ  

- มีระบบเบรคควบคุมที่มอืจับ พร๎อมหูหิ้ววงลอ๎  

- มีเข็มช้ีจุดเริ่มต๎นการวัดระยะ  

- มีขาตั้งผลติจากเหล็กคุณสภาพสามารถพับเก็บได๎  
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– มีแผนํยางปูองกันเศษวัสดุติดวงลอ๎  

- มีถุงผ๎าใสํลอ๎เพื่อการเดินทาง  

- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได๎ 9999.9 เมตร  

- มาตรวัดแสดงผลเป็นหนวํยเมตร , แสดงคาํระยะทางละเอียดทุกๆ  10 เซนติเมตร

(เดซิเมตร) 

- มีปุุมกด RESET คําตัวเลขใหเ๎ป็นศูนย์ ที่มอืจับและที่มาตรวัด  

- สามารถวัดระยะได๎ทั้งระบบเดินหนา๎และถอยหลัง  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมใีนบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตหําซือ้ได๎ในราคาตามท๎องตลาด  และมี

ความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อให๎การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 24 หน๎าที่ 413 

- กองชาํง      จ านวน 20,000 บาท 

1.7 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 48,700 บาท แยกเป็น 

1.7.1 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 21,000 บาท

จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ข๎อ 13 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 15 หน๎าที่ 411 

- กองชาํง     จ านวน 21,000 บาท  

1.7.2 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท จ านวน 

1 เครื่อง เพื่อใช๎ในราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 42 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 16 หน๎าที่ 411 

- กองชาํง      จ านวน 4,300 บาท  

1.7.3 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 จ านวน 14,200 บาท จ านวน2 

เครื่องๆ ละ 7,100 บาท เพื่อใชใ๎นราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 43 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 17 หน๎าที ่411 

- กองชาํง      จ านวน 14,200 บาท 

1.7.4 คําจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 16 และ 24 ชํอง จ านวน 9,200 บาท เพื่อใชใ๎น

ราชการองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอ๎ 31,32 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 18 หนา๎ที่ 411 

- กองชาํง  จ านวน 9,200 บาท 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (รหัส 00312) รวม 1,750,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ   รวม 50,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย   รวม 50,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

50,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการฝกึอบรมสัมมนาเชงิวิชาการเกี่ยวกับการด าเนินงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวง  

ให๎บังคับผังเมืองรวม จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝกึอบรมสัมมนาเชงิ

วิชาการเกี่ยวกับการด าเนินงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงให๎บังคับผังเมืองรวม รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขอ๎ที่ 1 หน๎าที ่225 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 50,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 1,700,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม 700,000 บาท 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 700,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ ดัดแปลง ตอํเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ 

- กองชาํง      จ านวน 700,000 บาท 
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2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อจาํย

เป็นคําบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งมิใชํการซํอมแซมตามปกติ 

- กองชาํง      จ านวน 1,000,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการเกษตร   รวม 3,073,720 บาท แยกเป็น 

งานส่งเสรมิการเกษตร (รหัส 00321) รวม 2,673,720 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม 2,080,920 บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,080,920 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,642,680 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของข๎าราชการ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลังขา๎ราชการ 3 ปี 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 1,642,680 บาท 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 12,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคาํครองชีพช่ัวคราว จ านวน 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพส าหรับ

ข๎าราชการ ซึ่งจะต๎องจาํยใหก๎ับข๎าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 12,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

ข๎าราชการที่มีสทิธิ์ได๎รับเงินประจ าต าแหนํง 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 408,240 บาท แยกเป็น 

1.4.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 408,240 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 408,240 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 592,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 92,800 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชาํบ๎านข๎าราชการขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 84,000 บาท 

 



ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจาํยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562    - 137 - 

 

 

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,800 บาท เพื่อจาํยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 8,800 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

500,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 โครงการร๎อยเอ็ดเมอืงขา๎วหอมมะลิโลก จ านวน 500,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย

ในการด าเนินโครงการรอ๎ยเอ็ดเมืองข๎าวหอมมะลิโลก รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด  

- เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541   

- แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ข๎อที่ 2 หนา๎ที่ 278 

- กองสํงเสริมคุณภาพชวีิต    จ านวน 500,000 บาท 
  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 00322) รวม 1,400,000 บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินการ   รวม 400,000  บาท 

1. ค่าวัสดุ   รวม 400,000 บาท 

1.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 400,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช ตน๎ไม๎ 

และอื่น ๆ เพื่อลดภาวะโลกร๎อนและเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 400,000 บาท  

งบลงทุน   รวม 1,000,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท 

1.1 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1,000,000 บาท (ตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2541 

ลงวันที่ 15 กันยายน 2541) แยกเป็น 

1.1.1 โครงการปรับปรุงแหลํงน้ า ขุดลอกห๎วยคัดเค๎าชํวงที่ 3 บ๎านดอนยาง ต าบลสระคู อ าเภอ  

สุวรรณภูม ิจังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท  

ขนาดกว๎าง  20.00 เมตร  ยาว  450 เมตร  ลึก  3.00 เมตร  ตามแบบ  อบจ .รอ . เลขที่

169/2562 (แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 60 หน๎าที่ 294 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 500,000 บาท  

1.1.2 โครงการปรับปรุงแหลํงน้ าขุดลอกคลองฮองเหนียง บ๎านอีโคตร หมูํที่ 1 และหมูทํี ่2 ต าบล 

ศรโีคตร-หมูทํี่ 3 ต าบลอีงํอง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท บาท 
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ขนาดกว๎าง  10.00 เมตร  ยาว  1,280 เมตร  ลึก  3.00 เมตร  ตามแบบ  อบจ .รอ . เลขที่

170/2562(แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที ่40 หนา๎ที ่285 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 500,000 บาท 
 

2.ประมาณการงบเฉพาะการ  จ านวน   6,726,000  บาท แยกเป็น 

2.1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอโพนทอง (รหัส 00335) รวม 2,143,500 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411 )   รวม 37,600 บาท แยกเป็น 

งบกลาง     รวม 37,600 บาท 

1. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 26,500 บาท 

1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจา๎ง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงาน

จา๎งทั่วไป จ านวน 26,500 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจา๎งองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

2. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  รวม 11,100 บาท 

2.1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น จ านวน 11,100 บาท เพื่อสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการาสํวนท๎องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2515  

ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญ ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 
 

งบบุคลากร    รวม 522,840 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม 522,840 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 480,840 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 156,840 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 156,840 บาท  

1.1.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 324,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงาน

จา๎งทั่วไปของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 324,000 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 42,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 6,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจของสถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 6,000 บาท 
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1.2.2 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป จ านวน 36,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําครองชีพ

ช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไปของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 36,000 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 549,560 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม 196,760 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 196,760 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง ของ

สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 196,760 บาท 
 

2. ค่าใช้สอย  รวม 199,800 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 139,800 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาจัดท าวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตาํง ๆ จ านวน 15,000 บาท เพื่อจํายเป็น  

คําจัดท าวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตาํง ๆ ขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัด เพื่อเผยแพรปํระชาสัมพันธ์องค์กร

ผลงาน และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 15,000 บาท  

2.1.2 คําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาล    จ านวน  4,800 บาท  เพื่อจาํยเป็น

คําธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาล และคําธรรมเนียมอื่น ๆ ขององคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 4,800 บาท  

2.1.3 คําจา๎งเหมาท าความสะอาด จ านวน 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําท าความสะอาด

อาคารตําง ๆ ของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวน

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 120,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

55,000 บาท เพื่อจาํยเป็นเงินรางวัลส าหรับเจา๎หนา๎ที่รักษาความปลอดภัยในสถานีขนสํงผูโ๎ดยสาร

อ าเภอโพนทอง 

 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 55,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ของสถานีขนสงํผ๎ูโดยสารอ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 5,000 บาท 
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3. ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 20,000 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 10,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงานของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 10,000 บาท  

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น

ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ของสถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 3,000 บาท 

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นตํอการ

ปฏิบัติงานของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 10,000 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคํากระแสไฟฟูาของสถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร 

อ าเภอโพนทอง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 60,000 บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาของสถานขีนสํงผูโ๎ดยสาร 

อ าเภอโพนทอง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 30,000 บาท  

4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 2,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําโทรศัพท์ในราชการของสถานีขนสงํ

ผูโ๎ดยสาร อ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 2,500 บาท  

4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 7,500 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คําธรรมเนียมที่

เกี่ยวข๎อง และคําสื่อสารอื่น ๆ 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 7,500 บาท 
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งบลงทุน  รวม 1,033,500 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม     123,500 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 75,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 จัดซื้อเก๎าอีแ้ถว จ านวน 75,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี่แถว จ านวน 4 ตัวๆ ละ 10

ชุดๆ ละ 7,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แตํหาซือ้ได๎ตามราคา  

ในท๎องตลาดและมีความจ าเป็นจะต๎องจัดหา เพื่อใชป๎ฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพและเป็นที่พักให๎

ประชาชนผ๎ูเข๎ามาใช๎บริการสถานีขนสงํ คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1.เป็นเก๎าอี่แบบ 4 ที่นั่ง  

2.เป็นแบบเหล็ก  

3. ขนาด 200x65x80 เซนติเมตร 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 2 หน๎า 414 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 75,000 บาท 

1.2 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสํง จ านวน 48,500 บาท แยกเป็น 

1.2.1 จัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน  1 คัน  จ านวน  48,500 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําจัดซื้อ

รถจักรยานยนต์  จ านวน  1 คัน  เพื่อใช๎ในราชการสถานขีนสํงผูโ๎ดยอ าเภอโพนทอง  ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ขอ๎ 8.8 มกราคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที่ 414 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน 48,500 บาท  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 910,000 บาท 

2.1 คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 650,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คํากํอสร๎างห๎องน้ าสถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร  อ าเภอโพนทอง จ านวน 650,000 บาท 

คํากํอสร๎างห๎องน้ าสถานีขนสงํผ๎ูโดยสารอ าเภอโพนทอง ขนาดกว๎าง 5x10 เมตร จ านวน 1 หลัง 10 หอ๎ง 

ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 112 /2562 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และที่แก๎ไข

เพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 1 หน๎าที ่320 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 650,000 บาท 



- 142 -     ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เร่ืองงบประมาณรายจาํยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 260,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 คําปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานขีนสํงผูโ๎ดยสารอ าเภอโพนทอง  จ านวน

260,000 บาท  เพื่อจาํยเป็นคําปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานขีนสํงผูโ๎ดยสารอ าเภอโพนทอง

รายละเอียดดังนี ้

1. ปูกระเบือ้งแกรนิตโต๎ 60x60 เซนติเมตร      จ านวน 325 ตารางเมตร 

2. ปูนทรายปรับระดับ 5 ซม.   จ านวน 325 ตารางเมตร 

3. พืน้ผิวทรายล๎าง  (รวมปูนทราย+ฝังเส๎น พวีีซี ) จ านวน 65 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบจ.รอ. เลขที่ 173 /2561 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และที่แก๎ไข

เพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อที่ 245 หน๎า 189 

- สถานีขนสงํผ๎ูโดยสาร อ าเภอโพนทอง  จ านวน 260,000 บาท 
 

2.2 ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง  (รหัส 00336) รวม 4,582,500 บาท แยกเป็น 

งบกลาง (รหัส 00411)   รวม 72,830 บาท แยกเป็น 

งบกลาง    รวม 72,830 บาท 

1. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 27,000 บาท 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 27,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ลูกจา๎งองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

2. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวม 45,830 บาท 

2.1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  จ านวน 45,830 บาท เพื่อจาํยเป็นเงิน

สมทบกองทุนเงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 
 

งบบุคลากร    รวม 592,560  บาท 

1. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 592,560  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 556,560 บาท แยกเป็น 

1.1.1 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  232,560 บาท เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ  จ านวน 232,560 บาท 
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1.1.2 คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 324,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน

พนักงานจา๎งทั่วไปของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ    จ านวน 324,000 บาท 

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 คําครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา๎งทั่วไป  จ านวน 36,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําครอง

ชีพช่ัวคราว  ส าหรับพนักงานจา๎งทั่วไปของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 36,000 บาท 
 

งบด าเนินการ  รวม 3,717,110 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม     20,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข๎าราชการ ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎ง  

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ  จ านวน 20,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม 402,390 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 355,710 บาท แยกเป็น 

2.1.1 คําจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ จ านวน 99,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง

เหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด และอื่น ๆ 

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดก าหนด 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ  จ านวน 99,000 บาท  

2.1.2 คําจา๎งยามรักษาการณ ์จ านวน 108,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งยามรักษาการณ ์

ศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 108,000 บาท  

2.1.3 คําจา๎งเหมาท าความสะอาด จ านวน 90,710 บาท เพื่อจํายเป็นคําท าความสะอาด  

ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 90,720 บาท  

2.1.4 คําก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณ

ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 3,000 บาท  

2.1.5 คําแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 5,000 บาท เพื่อจัดท าแบบพิมพ์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
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- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 5,000 บาท  

2.1.6 คําจัดท ากลํอง ถุงใสํสินค๎า ศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึง

ผลติภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาในการจัดท ากลํอง ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ  

ใสํสนิค๎า ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 50,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

26,680 บาท เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของขา๎ราชการ พนักงานจา๎ง ลูกจา๎ง และ

บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได๎รับการแตงํตัง้ให๎ปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด  

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไปราชการ

ของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 26,680 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา

และซํอมแซมทรัพย์สนิให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  

หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 20,000 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ รวม 3,211,720 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์แสดงสนิค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ    จ านวน 20,000 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน  ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ    จ านวน 9,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็น

ตํอการปฏิบัติงาน ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมือง หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์จ านวน 9,000 บาท 

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ๎นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 10,000 บาท 
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3.5 วัสดุอื่น ๆ จ านวน  3,163,720 บาท เพื่อจาํยเป็นคํา จัดซือ้สินค๎าพืน้เมือง  สนิค๎าอุปโภค / 

บริโภค สนิค๎าเบ็ดเตล็ดทั่วไป และซือ้ผลติภัณฑ์จากกลุํมอาชีพ กลุํมวิสาหกิจ ชุมชนฯ เพื่อน ามาจ าหนาํย 

ณ ศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ข๎อที ่1 หนา๎ที่ 249 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 3,163,720 บาท 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 83,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 72,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคํากระแสไฟฟูา  ของศูนย์แสดงสนิค๎าพืน้เมือง

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ  จ านวน 72,000 บาท 

4.2 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําโทรศัพท์ในราชการของศูนย์แสดงและ

จ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง หนึ่งต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 3,000 บาท 

4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม  รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คําธรรมเนียม  

ที่เกี่ยวข๎อง และคาํสื่อสารอื่น ๆ 

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 8,000 บาท 
 

งบลงทุน  รวม 200,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม   50,000 บาท 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท เพื่อจาํยเป็นคําบ ารุงรักษา  

คําประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห๎มสีภาพดีขึน้ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎า

พืน้เมือง หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 50,000 บาท 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  150,000 บาท เพื่อจาํยเป็น  

คําบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  ของศูนย์แสดงและจ าหนาํยสินค๎าพืน้เมือง  หนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

- ศูนย์แสดงสินคา๎พืน้เมืองฯ   จ านวน 150,000 บาท 
 

 

-------------------  


