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องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ถนนราชการด าเนิน  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 พื้นที ่ 8,299.46     ตารางกโิลเมตร 

 ประชากร 1,296,773    คน 

 ชาย   642,509    คน 

 หญิง   654,264    คน 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน

และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอ่ไปนี ้

1. สถานะการคลัง (ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ) 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด มีสถานะการเงนิ  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 373,153,724.11 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  85,122,330.89  บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน  12,865,369.14  บาท 

1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน  1  โครงการ   

       รวม  4,069,000  บาท 

1.1.5 เงินกู้คงคา้ง  จ านวน  159,781,011.27  บาท 

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 

   2.1 รายรับจรงิ  จ านวน  1,079,988,922.28  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร      จ านวน  45,802,516.34  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  17,889,242.13  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน    4,697,264.56  บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ านวน           -            บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน    2,731,335.07  บาท 

หมวดรายได้จากทุน     จ านวน           -            บาท 

หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน  398,122,764.18 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน  610,745,800.00 บาท 

   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  54,149,319.56  บาท 
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   2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  1,058,005,526.93  บาท  ประกอบด้วย 

 งบกลาง                             จ านวน   121,512,952.64  บาท 

 งบบุคลากร (เงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว)           จ านวน      146,319,003.52 บาท 

 งบด าเนินงาน (คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่วัสดุ และคา่สาธารณูปโภค) จ านวน  491,083,950.41 บาท 

 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์และค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)        จ านวน   296,924,059.37 บาท 

   งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)                    จ านวน       2,125,560.99 บาท 

 งบรายจา่ยอื่น (รายจ่ายอื่น)                   จ านวน          40,000.00 บาท 

   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน     54,149,319.56 บาท 

   2.5 มกีารจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่        จ านวน    32,234,750.00 บาท 

   2.6 รายจา่ยที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม                จ านวน    45,095,000.00 บาท 

   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน            -           บาท 

 

3. งบเฉพาะการ  ปี 2563  

    ประเภทกิจการพาณชิย์ 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริง จ านวน 827,592.25 บาท รายจ่ายจริง จ านวน 

820,969.62 บาท 

 เงินกู้จากธนาคาร/ อื่นๆ              จ านวน            -           บาท 

          ยืมเงนิสะสม                จ านวน            -           บาท 

          ก าไรสะสม/ขาดทุนสะสม จ านวน        6,622.63    บาท 

          เงินฝากธนาคาร  ณ  วันที ่30 กันยายน 2563       จ านวน      644,312.51    บาท 

                    ทรัพย์รับจ าน า              จ านวน            -          บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   

1. รายรับ 

 

 

 

 

 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

หมวดภาษีอากร 45,802,516.34 42,216,000.00 52,000,000.00 

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 17,889,242.13 8,571,000.00 9,032,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 4,697,264.56 3,589,900.00 3,589,900.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,731,335.07 2,918,000.00 3,063,000.00 

หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 71,120,358.10 57,314,900.00 67,734,900.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   หมวดภาษีจัดสรร 398,122,764.18 414,982,000.00 442,265,100.00 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครอง  

    ส่วนท้องถิ่น 

398,122,764.18 414,982,000.00 442,265,100.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 610,745,800.00 615,703,100.00 140,000,000.00 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 610,745,800.00 615,703,100.00 140,000,000.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้โดยมีวัตถุประสงค ์    

    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจ์ากกรมสง่เสริมการ   

    ปกครองท้องถิ่น 

54,149,319.56 

 

 

    รวมเงินอุดหนนุระบวุัตถุประสงค ์ 54,149,319.56   

รวม 1,134,138,241.84 1,088,000,000.00 650,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   

2. รายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลาง 121,512,952.64 82,036,660.00 101,017,230.00 

งบบุคลากร (เงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว 146,319,003.52 167,551,600.00 170,670,970.00 

งบด าเนนิงาน (ค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  

และค่าสาธารณูปโภค 

491,083,950.41 560,101,470.00 106,707,420.00 

งบลงทุน (คา่ครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง) 296,924,059.37 274,700,270.00 265,632,060.00 

งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 2,125,560.99 3,550,000.00 5,912,320.00 

งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 40,000.00 60,000.00 60,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 1,058,005,526.93 1,088,000,000.00 650,000,000.00 
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- 

 

 

 

 

 
 

ส่วนท่ี 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เร่ือง 
 

 งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 107,800,120.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 91,135,360.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,664,760.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 138,790,360.00 

แผนงานการศกึษา 94,102,400.00 

แผนงานสาธารณสุข 15,040,520.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,517,100.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 8,514,820.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,291,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14,324,520.00 

ด้านเศรษฐกิจ 302,392,290.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 290,764,570.00 

แผนงานการเกษตร 11,627,720.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น 101,017,230.00 

แผนงานงบกลาง 101,017,230.00 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 650,000,000.00 

งบเฉพาะการ ยอดรวม 

งบกลาง 24,000.00 

งบด าเนินการ 776,000.00 

งบลงทุน 0.00 

รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 800,000 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 650,800,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

                         งบกลาง 

งาน 

งบ  
งบกลาง รวม 

งบกลาง   

    งบกลาง   

        ค่าช าระหนีเ้งินกู ้ 37,630,200.00 37,630,200.00 

        ค่าช าระดอกเบีย้ 4,600,000.00 4,600,000.00 

        เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 1,322,610.00 1,322,610.00 

        เงินส ารองจ่าย         28,153,000.00 28,153,000.00 

        รายจ่ายตามข้อผูกพัน 28,591,420.00 28,591,420.00 

        เงินสมทบกองทุนทดแทน 70,000.00 70,000.00 

        เงินช่วยพิเศษ         650,000.00 650,000.00 

รวม 101,017,230.00 101,017,230.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน 

งบ  
งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผนสถติแิละวิชาการ งานบรหิารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายใน 
รวม 

งบบุคลากร 29,991,840.00 7,407,360.00 16,751,340.00 2,058,360.00 56,208,900.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 12,376,680.00 0.00 0.00 0.00 12,376,680.00 

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 17,615,160.00 7,407,360.00 16,751,340.00 2,058,360.00 43,832,220.00 

งบด าเนนิงาน 22,929,900.00 2,157,960.00 7,248,800.00 316,400.00 32,653,060.00 

    ค่าตอบแทน 14,433,000.00 963,600.00 2,831,000.00 178,400.00 18,406,000.00 

    ค่าใชส้อย 7,369,900.00 761,600.00 679,800.00 70,000.00 8,881,300.00 

    ค่าวัสด ุ 927,000.00 432,760.00 2,108,000.00 68,000.00 3,535,760.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000.00 0.00 1,630,000.00 0.00 1,830,000.00 

งบลงทุน 295,400.00 92,500.00 1,825,500.00 0.00 2,213,400.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 295,400.00 92,500.00 1,825,500.00 0.00 2,213,400.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

    รายจ่ายอ่ืน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

รวม 53,277,140.00 9,657,820.00 25,825,640.00 2,374,760.00 91,135,360.00 

- 10 -    ข้อบัญ
ญ
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 

งบ  

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 
งานเทศกจิ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวม 

งบบุคลากร 0.00 4,314,240.00 5,419,320.00 9,733,560.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 4,314,240.00 5,419,320.00 9,733,560.00 

งบด าเนนิงาน 200,000.00 505,400.00 1,744,100.00 2,449,500.00 

    ค่าตอบแทน 0.00 365,400.00 362,600.00 728,000.00 

    ค่าใชส้อย 200,000.00 70,000.00 1,082,000.00 1,352,000.00 

    ค่าวัสด ุ 0.00 70,000.00 299,500.00 369,500.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 82,600.00 4,399,100.00 4,481,700.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 82,600.00 4,399,100 4,481,700.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 200,000.00 4,902,240.00 11,562,520.00 16,664,760.00 
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    แผนงานการศึกษา 

งาน 

งบ  
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับมธัยมศึกษา รวม 

งบบุคลากร 4,676,140.00 52,828,360.00 57,504,500.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,676,140.00 52,828,360.00 57,504,500.00 

งบด าเนนิงาน 4,028,200.00 28,438,500.00 32,466,700.00 

    ค่าตอบแทน 206,200.00 0.00 206,200.00 

    ค่าใชส้อย 3,152,000.00 28,388,500.00 31,540,500.00 

    ค่าวัสด ุ 60,000.00 50,000.00 110,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 610,000.00 0.00 610,000.00 

งบลงทุน 88,500.00 4,042,700.00 4,131,200.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 88,500.00 4,042,700.00 4,131,200.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 8,792,840.00 85,309,560.00 94,102,400.00 
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                           แผนงานสาธารณสุข 

งาน 

งบ  
งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 

งบบุคลากร 3,321,720.00 2,227,800.00 5,549,520.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,321,720.00 2,227,800.00 5,549,520.00 

งบด าเนนิงาน 1,654,000.00 7,828,000.00 9,482,000.00 

    ค่าตอบแทน 284,000.00 218,000.00 502,000.00 

    ค่าใชส้อย 1,290,000.00 5,590,000.00 6,880,000.00 

    ค่าวัสด ุ 80,000.00 2,020,000.00 2,100,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 9,000.00 0.00 9,000.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 9,000.00 0.00 9,000.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,984,720.00 10,055,800.00 15,040,520.00 
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    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน 

งบ  
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบบุคลากร 3,753,600.00 0.00 3,753,600.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,753,600.00 0.00 3,753,600.00 

งบด าเนนิงาน 568,400.00 0.00 568,400.00 

    ค่าตอบแทน 71,400.00 0.00 71,400.00 

    ค่าใชส้อย 260,000.00 0.00 260,000.00 

    ค่าวัสด ุ 237,000.00 0.00 237,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 195,100.00 195,100.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 195,100.00 195,100.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,322,000.00 195,100.00 4,517,100.00 
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             แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 

งบ  
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา รวม 

งบบุคลากร 2,922,900.00 0.00 2,922,900.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,922,900.00 0.00 2,922,900.00 

งบด าเนนิงาน 372,800.00 0.00 372,800.00 

    ค่าตอบแทน 76,800.00 0.00 76,800.00 

    ค่าใชส้อย 100,000.00 0.00 100,000.00 

    ค่าวัสด ุ 196,000.00 0.00 196,000.00 

    คา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 6,800.00 0.00 6,800.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 6,800.00 0.00 6,800.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 5,212,320.00 5,212,320.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 5,212,320.00 5,212,320.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 3,302,500.00 5,212,320.00 8,514,820.00 

 

ข้อบัญ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน 

งบ  
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน รวม 

งบบุคลากร 1,131,000.00 1,131,000.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,131,000.00 1,131,000.00 

งบด าเนนิงาน 1,160,000.00 1,160,000.00 

    ค่าตอบแทน 130,000.00 130,000.00 

    ค่าใชส้อย 1,010,000.00 1,010,000.00 

    ค่าวัสด ุ 20,000.00 20,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

รวม 2,291,000.00 2,291,000.00 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                               งาน 

งบ  

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รวม 

งบบุคลากร 3,071,860.00 2,501,400.00 0.00 0.00 5,573,260.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,071,860.00 2,501,400.00 0.00 0.00 5,573,260.00 

งบด าเนนิงาน 1,567,200.00 1,780,000.00 1,700,000.00 300,000.00 5,347,200.00 

    ค่าตอบแทน 174,000.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 

    ค่าใชส้อย 1,330,200.00 942,000.00 1,700,000.00 300,000.00 4,272,200.00 

    ค่าวัสด ุ 63,000.00 138,000.00 0.00 0.00 201,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 

งบลงทุน 176,000.00 2,528,060.00 0.00 0.00 2,704,060.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 176,000.00 2,528,060.00 0.00 0.00 2,704,060.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,815,060.00 6,809,460.00 2,400,000.00 300,000.00 14,324,520.00 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                             งาน 

งบ  

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 

งบบุคลากร 24,773,170.00 0.00 24,773,170.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 24,773,170.00 0.00 24,773,170.00 

งบด าเนนิงาน 15,111,600.00 0.00 15,111,600.00 

    ค่าตอบแทน 969,100.00 0.00 969,100.00 

    ค่าใชส้อย 2,610,000.00 0.00 2,610,000.00 

    ค่าวัสด ุ 11,522,500.00 0.00 11,522,500.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 0.0 10,000.00 

งบลงทุน 68,939,500.00 181,940,300.00 250,879,800.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 68,939,500.00 250,000.00 69,189,500.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 181,690,300.00 181,690,300.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 108,824,270.00 181,940,300.00 290,764,570.00 
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แผนงานการเกษตร 

                             งาน 

งบ  
งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ รวม 

งบบุคลากร 3,520,560.00 0.00 3,520,560.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,520,560.00 0.00 3,520,560.00 

งบด าเนนิงาน 4,886,160.00 2,210,000.00 7,096,160.00 

    ค่าตอบแทน 191,400.00 0.00 191,400.00 

    ค่าใชส้อย 4,694,760.00 2,210,000.00 6,904,760.00 

    ค่าวัสด ุ 0.00 0.00 0.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 36,000.00 975,000.00 1,011,000.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 36,000.00 0.00 36,000.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 975,000.00 975,000.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

รวม 8,442,720.00 3,185,000.00 11,627,720.00 
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แผนงานการพาณิชย์ 

งาน 

งบ  
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ รวม 

งบบคุลากร 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 0.00 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 

งบด าเนนิงาน 776,000.00 776,000.00 

    ค่าตอบแทน 260,000.00 260,000.00 

    ค่าใชส้อย 250,800.00 250,800.00 

    ค่าวัสด ุ 97,000.00 97,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 168,200.00 168,200.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 

    ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 

งบเงินอดุหนุน 0.00 0.00 

    เงินอุดหนุน 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

    รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

รวม 776,000.00 776,000.00 
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2.2 ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 4,300,000 บาท  เพื่อช าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสินตาม

สัญญากู้เงิน  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 และช าระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาเพื่อซื้อเครื่องจักรขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และที่กู้มาเพื่อใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  และก่อสร้าง

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

     - กองคลัง       จ านวน   4,300,000  บาท  

3. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม   รวม   1,322,610  บาท 

3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,242,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคม  ส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     - กองคลัง       จ านวน  1,242,000  บาท  

3.2 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน  80,610 บาท  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ

แก้ไขเพิ่มเติม 

     - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  80,610  บาท  

4. เงนิส ารองจ่าย   รวม  28,153,000 บาท 

4.1 เงินส ารองจ่าย จ านวน  28,153,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ     

สาธารณภัยเกิดขึ้น หรอืกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  

หรอืกรณีฉุกเฉิน  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 

     - กองคลัง       จ านวน  28,153,000 บาท  

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   รวม  28,591,420  บาท 

5.1 เงินส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จ านวน 50,000 บาท  เพื่อส่งคืนกองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 

กรณีรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อให้เกิดความเสียหาย และกองทุนผู้ประสบภัย ตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535  

     - กองคลัง       จ านวน  50,000  บาท 

5.2 ค่าบ ารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 469,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  469,200   บาท  
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5.3 เงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพ  จ านวน 3,500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที่  มท  0891.3/ว 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557 

     - กองสาธารณสุข      จ านวน   3,500,000   บาท  

5.4 เงินเพื่อการสงเคราะห์ผู้ปุวย01ที่ยากไร้ จ านวน 2,000,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สงเคราะห์ผู้ปุวยที่ยากไร้  ที่ปุวยด้วยโรคไตและได้รับการฟอกไตเป็นประจ า  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปุวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2560 

     - กองสาธารณสุข      จ านวน   2,000,000   บาท  

5.5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) จ านวน 15,300,000 

บาท  เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2515  ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

     - กองคลัง       จ านวน  15,300,000  บาท  

5.6 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ) จ านวน  389,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

     - กองคลัง       จ านวน    389,500  บาท  

5.7 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 5,720,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งต้องจา่ยตามสิทธิ์ 

     - กองคลัง       จ านวน  5,720,000  บาท  

5.8 เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จ านวน 1,142,150 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการถ่ายโอน 

     - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน   1,142,150   บาท  

5.9 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) จ านวน 20,570 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในสังกัดและ 

บุคลากรถ่ายโอน 

     - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน      20,570  บาท  

6. เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวน 70,000 บาท  

6.1  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 70,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน 

ทดแทนของพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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     - กองคลัง       จ านวน       70,000  บาท  

7. เงนิช่วยพิเศษ   รวม        650,000   บาท 

7.1 เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 550,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษแก่

ข้าราชการ/พนักงาน/ข้าราชการครู/ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีถึงแก่ความตาย 

     - กองคลัง       จ านวน    550,000    บาท  

7.2 เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษแก่

ลูกจา้งประจ าในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีถึงแก่ความตาย 

     - กองคลัง       จ านวน    50,000    บาท  

7.3 เงนิช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษแก่พนักงานจ้าง

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีถึงแก่ความตาย 

     - กองคลัง       จ านวน    50,000    บาท  

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม  91,135,360 บาท   แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไป  (รหัส 00111 )  รวม    53,277,140 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม    29,991,840 บาท 

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

1.1 เงนิเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน  1,765,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรอง 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  4  อัตรา 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  1,765,800  บาท  

1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายก 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  จ านวน  390,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 อัตรา 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  390,000  บาท  

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 390,000 บาท   เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  4  อัตรา 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  390,000  บาท  
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1.4 เงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 

1,166,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด จ านวน 5 อัตรา 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  1,166,400  บาท  

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ววนจังหวัด จ านวน 8,664,480 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  8,664,480  บาท  

2. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  17,615,160  บาท 

2.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน 13,932,480 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

     - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน  5,106,840  บาท  

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  3,974,640  บาท  

     - กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  4,851,000  บาท  

2.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 456,000 บาท แยกเป็น 

     2.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 456,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

     - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  321,600  บาท  

      - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  67,200  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  67,200  บาท  

2.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 648,000 บาท แยกเป็น 

     2.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 648,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  381,600  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  145,200  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  121,200  บาท  

2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 356,160 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  356,160  บาท  
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2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,169,720 บาท  แยกเป็น 

     2.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1,953,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  685,920  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  703,920  บาท  

- กองการเจา้หนา้ที่      จ านวน  563,880  บาท  

     2.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  216,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 216,000 บาท  

2.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน 52,800 บาท   แยกเป็น 

     2.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  24,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  4,800   บาท  

     2.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 24,000 บาท  

งบด าเนินงาน    รวม   22,929,900   บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม   14,433,000   บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

13,370,000 บาท แยกเป็น 

     1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 13,370,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษแก่ขา้ราชการ ลูกจา้ง พนักงานจา้ง  ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  13,370,000  บาท  

1.2 ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ า 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  50,000  บาท  
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1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 153,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  32,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  41,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  80,000  บาท  

1.4 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 672,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  180,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   48,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  444,000  บาท  

1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 188,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มีสิทธิ์เบิกเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 75,000 บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 75,000 บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   38,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย   รวม  7,369,900 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร   จ านวน  942,000  บาท   แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 15,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของ    

ผูร้ับจ้าง  เชน่  ค่าจา้งเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการ  ก าจัดปลวก  เป็นต้น  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  15,000  บาท  

     2.1.2 ค่าจา้งเหมาจัดท าวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ  จ านวน  200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  วารสารสิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและองค์กร เป็นต้น   

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  200,000 บาท  

     2.1.3 ค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สิ่งพิมพ์ 

หนังสือราชกิจจานุเบกษา  หนังสือคูม่อืต่าง ๆ  หนังสือพมิพ์  เป็นต้น  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  40,000  บาท  
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     2.1.4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 408,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา   

ท าความสะอาดอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  408,000 บาท  

     2.1.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 99,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  99,000  บาท  

     2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  จ านวน  150,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ผลงานหรือกิจการต่าง ๆ การจัดงานแถลงข่าว ผลงานหรือ 

กิจกรรมองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น 

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน 150,000  บาท  

     2.1.7 ค่าจัดท าปกและเย็บเล่ม จ านวน  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปกและเย็บเล่ม 

เอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน  30,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน  2,350,000 บาท    แยกเป็น 

     2.2.1 ค่ารับรอง จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร 

ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่น  หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  หรือการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงข่าว  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  50,000  บาท  

    2.2.2 ค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 200,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันเปิดและปิดสมัยประชุมสภา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  การประชุมคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  ตลอดจนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  และสมัยวิสามัญ 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   200,000  บาท  

     2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 

ประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน

ดาวเทียมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร  

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  100,000  บาท  
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     2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ จ านวน 

2,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  2,000,000  บาท  

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 3,897,900 บาท แยกเป็น 

     2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  จ านวน  700,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน  หลักสูตรต่าง ๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หน้าที่  366 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   500,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   200,000  บาท  

     2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน   50,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 500,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   50,000  บาท  

     2.3.3 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน  จ านวน 100,000 บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน  เพื่อ

ประชาสัมพันธ์องค์กร  น าบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปให้บริการกับประชาชน  สร้างการ

มีส่วนร่วม  ด้านก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านปูองกันและบ าบัดโรค  ด้านการส่งเสริม

และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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  – เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ข้อที่ 1  หนา้ที่  194  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 100,000  บาท  

     2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้ง   

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 500,000 บาท  

     2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน 497,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ  และพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ 

สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   497,900  บาท  

    2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 

1,500,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดฝึกอบรม ฯลฯ ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 

ฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 23 หนา้ที ่ 367 

- กองการเจ้าหนา้ที่      จ านวน  1,500,000  บาท  

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 180,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน     70,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน    100,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน      10,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ   รวม  927,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน  จ านวน 500,000 บาท  แยกเป็น 
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     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับใช้ใน

การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง  ๆ เช่น กระดาษ ปากกา น้ าดื่มส าหรับ 

ประชาชน เป็นต้น 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 200,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 200,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน 100,000  บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 110,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , 

น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  100,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   10,000  บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 27,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ

เผยแพรท่ี่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน   27,000  บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 290,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึก      

ข้อมูล , หมกึพิมพ ์ เป็นต้น  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน   120,000  บาท  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน    70,000  บาท  

- กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน   100,000  บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  200,000  บาท 

4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ 

สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าธรรมเนียม

ที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ 

     - ส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน  200,000  บาท  
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งบลงทุน   รวม  295,400 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์   รวม  295,400 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 261,800 บาท แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 2,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง  ใช้ใน

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้  

  - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง  

  – ขนาดไม่น้อยกว่า 54x55x90 ซม.  

- สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค                                                        

  – เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  6  หนา้ที ่ 537 

- ส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน   2,600  บาท  

     1.1.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 42,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน  ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  

2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้   

          - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู    

          - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้    

          - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

           - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็น และหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    

    - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์    

   - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1 ตัว  

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร  สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร  เพื่อใช้ในราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  29  หน้าที่  543   

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 42,000 บาท  

     1.1.3 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 4,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นโต๊ะท างานแบบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.  
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  - มีกล่อง 2 ลิน้ชัก  

  - ลิน้ชักมีกุญแจล๊อค  

  – เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  7 หนา้ที่  537 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน 4,500 บาท  

     1.1.4 ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 71,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังใช้ใน 

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

 (1) - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท    

       - ขนาดไม่น้อยกว่า 50x60x115 ซม.           

       - พนักพิงสูง สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค 

      - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ต่หาซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  8  หน้าที่  537 

   (2) - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท            

       - ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x110 ซม.          

       - สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค          

       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ     

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่ 9 หนา้ที่  538 

   (3) - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท           

       - ขนาดไม่น้อยกว่า 54x55x90 ซม.           

       - สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค  

       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ           

       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่  10  หน้าที่  538     

       - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 71,000 บาท  
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       1.1.5 ค่าโต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 48,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบ 

เหล็ก  ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

  - โต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท   

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม.   

    - มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ลิน้ชัก พร้อมกุญแจล็อค   

 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564   ข้อที่ 13 หนา้ที ่ 539 

     - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 48,300 บาท  

       1.1.6 ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 46,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู  

  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  

  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5    

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและ 

หนว่ยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน  

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตซ์ไม่น้อยกว่า  

1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร   

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2564  และข้อที่ 12  หนา้ที ่ 538 

  - ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 46,100 บาท  

       1.1.7 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 47,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก ใช้ในราชการองคก์าร 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี ้ 

   (1) - เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท       

       - มีมือจับชนิดบิด       

       - มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้       

       - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)       

       - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ        
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       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

ข้อ  18  หน้าที ่ 540 

    (2) - เป็นตู้เหล็ก แบบ 4 ลิน้ชัก จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท       

       - มีหูลิน้ชัก       

       - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)       

       - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ       

       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

ข้อ 19  หนา้ที ่ 540  

       - กองการเจ้าหน้าที่    จ านวน  47,300  บาท  

  1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 33,600 บาท แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 33,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ขนาด 4,000 ANSI Lumens  ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้  

  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

และวิดีโอ  

  2) ใช้ 3D DLP หรอื 3 LCD หรอื LCD Panel หรอืระบบ DLP  

  3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ  

  4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขัน้ต่ า (ANSI Lumens)  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่5 หนา้ที่ 537  

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 33,600 บาท 
 

งบรายจ่ายอื่น    รวม     60,000 บาท 

1. รายจ่ายอื่น    รวม     60,000 บาท 

  1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา จ านวน 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันทางการศึกษาท าการ 

ส ารวจวิจัยความพึงพอใจในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

   - กองการเจ้าหน้าที่      จ านวน 60,000 บาท  
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งานวางแผนสถติิและวิชาการ  (รหัส 00112 )    รวม  9,657,820  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร      รวม  7,407,360  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)             รวม  7,407,360  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  5,913,480  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  5,913,480  บาท  

  1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 71,400 บาท  แยกเป็น 

       1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  67,200  บาท  

       1.2.2 เงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) จ านวน 4,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ 

ส าหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

   - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    จ านวน  4,200  บาท  

  1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 163,200 บาท แยกเป็น 

       1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  121,200 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  121,200  บาท  

       1.3.2 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ  จ านวน  42,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 

วิชาชีพของขา้ราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  42,000  บาท  

  1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,259,280 บาท แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1,259,280 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  1,259,280  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม  2,157,960  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม    963,600  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 250,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  250,000  บาท  



- 78 -   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 636,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  636,000  บาท  

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 77,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้มีสิทธิ์เบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  77,600  บาท  

2. ค่าใช้สอย     รวม     761,600  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน 101,600  บาท แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  57,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  57,600  บาท  

     2.1.2 ค่าจัดท าปกและเย็บเล่ม  จ านวน  44,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดท าปกและเย็บเล่ม 

เอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  44,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 70,000 บาท แยกเป็น 

     2.2.1 ค่ารับรองประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ  จ านวน 70,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา      

การประสานแผนพัฒนา การตดิตามและประเมินผล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  70,000  บาท  

  2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน  550,000  บาท  แยกเป็น 

       2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  150,000  บาท  

       2.3.2 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 300,000 

บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ เพื่อทบทวน 

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนา กรอบการประสานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด  การจัดท า  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
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   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ขอ้ที่ 5  หนา้ที่ 369 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  300,000  บาท  

       2.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ การทบทวนแนวทางปฏิบัติ 

เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินอุดหนุน การจ าแนกประเภท  

รายจ่าย การจัดท าค าของบประมาณจากส านักงบประมาณ  และการใช้โปรแกรมการจัดท าค าขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย (E-PAB) เป็นต้น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ก าหนด  

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 

การฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 4  หนา้ที่  368  

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  50,000  บาท  

     2.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มี  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 6  หนา้ที่ 370 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  50,000  บาท  

  2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  40,000  บาท  
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3. ค่าวัสดุ    รวม      432,760  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน  252,760  บาท  แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 252,760 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  252,760  บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 180,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  เมาส์  (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมึกพิมพ์ เป็นต้น  

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  180,000  บาท  

งบลงทุน     รวม  92,500 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์     รวม  92,500 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน  42,500  บาท   แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน  42,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  (ระบบ Inverter) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 42,500 บาท 

คุณลักษณะ  ดังนี้     

  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู     

  - ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง     

    - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5      

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยความเย็นและหนว่ย 

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน     

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์     

  - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร  เพื่อใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด      

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2  หนา้ที่  536 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  42,500  บาท  

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท  แยกเป็น 

       1.2.1 ค่ากล้องดิจิตอล จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จ านวน  

1  ตัว ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้  
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   - ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24 MP APS-C CMOS เซนเซอร์  

  - ระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า DIGIC 6  

- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า 7 ภาพ ต่อวนิาทีเมื่อใช้ช่องมองภาพ  

  - ระบบโฟกัส Cross Type 45 จุด  

  - ISO 100-16,000 (video 100 - 12,800)  

  - วิดิโอ Full HD ไม่น้อยกว่า 60 เฟรมต่อวินาที  

- Wifi,NFC  

- ขาตั้งกล้อง  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาด และมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่  536 

   - กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ    จ านวน  50,000  บาท  

งานบรหิารงานคลัง  (รหัส 00113 )   รวม  25,825,640  บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  16,751,340   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  16,751,340   บาท 

  1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 15,641,040 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - กองคลัง       จ านวน  9,052,440  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  6,588,600  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ  จ านวน 134,400 บาท   แยกเป็น 

       1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 134,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

- กองคลัง       จ านวน  67,200  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  67,200  บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 242,400 บาท แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 242,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองคลัง       จ านวน  121,200  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  121,200  บาท  
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1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 648,840 บาท แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 540,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองคลัง       จ านวน  303,720  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  237,120  บาท  

     1.4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 108,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  108,000  บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,660 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 72,660 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว ขององค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน  24,660  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  48,000  บาท  

     1.5.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  12,000  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม  7,248,800   บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม  2,831,000   บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

1,500,000 บาท แยกเป็น 

       1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  1,500,000  บาท  

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองคลัง       จ านวน  100,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  200,000  บาท  
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1.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 860,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองคลัง       จ านวน  416,400  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  444,000  บาท  

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 170,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ  ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ผูม้ีสทิธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองคลัง       จ านวน  96,600  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  74,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย     รวม      679,800 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน  269,800 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์

ส่วนกลาง รถจักรยานยนต ์และเครื่องจักรกลขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใ ช้จ่ายในการจัดท า

ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม   

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  150,000  บาท  

     2.1.2 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน  25,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าแบบพิมพ์ 

ใช้ในการปฏิบัติงาน  เชน่  แบบรายงานการเสียภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นต้น 

- กองคลัง       จ านวน  20,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน   5,000  บาท  

     2.1.3 ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 94,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน  30,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  64,800  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 70,000 บาท   แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองคลัง       จ านวน  40,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  30,000  บาท  
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2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 340,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

- กองคลัง       จ านวน  40,000   บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  300,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ    รวม     2,108,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน     300,000   บาท  แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองคลัง       จ านวน  100,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน      จ านวน  200,000  บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 28,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , 

น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น 

- กองคลัง       จ านวน    8,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  20,000  บาท  

3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 450,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ 

และขนส่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน    450,000  บาท  

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น และวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  1,000,000  บาท  

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 330,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส ์(Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

- กองคลัง       จ านวน     80,000  บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน    250,000  บาท  
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4. ค่าสาธารณูปโภค   รวม  1,630,000  บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า  จ านวน 1,250,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา ค่าตรวจสอบหม้อแปลง 

ไฟฟูา ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงซ่อมธวัชบุรี  ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน  1,250,000  บาท  

  4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 80,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัด  ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน     80,000  บาท  

4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน   100,000  บาท  

4.4 ค่าไปรษณีย์ จ านวน 150,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ 

ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  หรือเอกสารอื่น ๆ ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด 

- กองคลัง       จ านวน  150,000  บาท  

4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมที่  

เกี่ยวข้อง และค่าสื่อสารอื่น ๆ 

- กองคลัง       จ านวน  50,000  บาท  

งบลงทุน     รวม     1,825,500   บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์     รวม     1,825,500   บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน    101,500   บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 47,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ใช้ใน 

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,900  บาท  คุณลักษณะ ดังนี้        

  - มีมือจับชนิดบิด       

  - มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้        

  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)        

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ       

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อที่ 35  หนา้ที่  393 

   - กองคลัง       จ านวน  47,200  บาท  
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       1.1.2 ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 7,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง  จ านวน  

3 ตัว ๆ ละ 2,500  บาท  ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

   - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง   

   - ขนาดไม่น้อยกว่า 54x50x90 ซม.  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  17  หน้าที่  540  

- กองคลัง       จ านวน  7,500  บาท     

     1.1.3 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 11,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 

ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้       

  - เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท            

  - มีมือจับชนิดบิด            

  - มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้            

  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)            

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ            

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 

ข้อ 26  หน้าที ่ 542 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  11,800  บาท  

      1.1.4 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 14,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน 

เลื่อนกระจก 2 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี้    

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x90 ซม.    

  - แบบไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน  หรอืดีกว่า   

  - คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)          

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ          

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 

ข้อ 23  หนา้ที ่541 

  - กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  14,000  บาท  
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       1.1.5 ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 21,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  

1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้     

   - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู     

   - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง     

  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5       

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยความเย็นและหนว่ย 

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน     

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์     

  - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร เพื่อใช้ในราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด      

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ     

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  24  หน้าที ่ 541     

   - กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  21,000  บาท  

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  854,000  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 854,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  

กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 854,000 บาท ใช้ในราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

  - เป็นกระบะส าเร็จรูป   

  - หอ้งโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู   

  - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ   

  - ราคารวมภาษีสรรพมติ   

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 27  หนา้ที่ 542 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน 854,000 บาท  
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1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 70,000 บาท แยกเป็น 

       1.3.1 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 10,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  จ านวน  

1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้  

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  

   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)   

  - มีความเร็วในการพิมพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)  

    - สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้  

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  

   - มช่ีองเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอืสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

   - มถีาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น  

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

   - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2564   ข้อที่  15  หนา้ที่  539      

   - กองคลัง       จ านวน  10,000  บาท  

       1.3.2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 จ านวน  60,000 บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ 

ดังนี้  

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย   

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB   

    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืดีกว่า 

ดังนี้        

   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรอื        



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565    - 89 - 

 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื         

   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก  ใน

การแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

   – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หนว่ย   

    - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย   

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

   - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง   

   - มีแปูนพมิพ์และเมาส์   

   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย  

  - ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 3) ข้อที่ 28 หน้าที่  542  

   - กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  60,000  บาท  

  1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ 

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จ านวน 800,000 บาท 

แยกเป็น 

       1.4.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 800,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง 

รักษา ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มีสภาพดีขึ้น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุง 

รักษาโครงสรา้งของครุภัณฑข์นาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรอืค่าซ่อมกลาง) 

   - กองพัสดุและทรัพย์สิน     จ านวน  800,000  บาท  

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  (รหัส 00114 )  รวม  2,374,760  บาท     แยกเป็น 

งบบุคลากร        รวม  2,058,360  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม  2,058,360  บาท 

  1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 1,821,840 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  1,821,840  บาท  
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  1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  236,520  บาท   แยกเป็น 

       1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 236,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  236,520  บาท  

งบด าเนินงาน     รวม  316,400  บาท 

1. ค่าตอบแทน     รวม  178,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 32,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  32,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 146,400 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  146,400  บาท  

2. ค่าใช้สอย     รวม  70,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร    จ านวน 3,000 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม จ านวน 3,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าปก 

เย็บเล่ม  เอกสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  3,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 52,000 บาท แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 52,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  52,000  บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 15,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  15,000  บาท  
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3. ค่าวัสดุ          รวม   68,000   บาท 

  3.1 วัสดุส านักงาน    จ านวน  32,000   บาท  แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 32,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  32,000  บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , 

น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น 

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  4,000  บาท  

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 32,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

   - หนว่ยตรวจสอบภายใน     จ านวน  32,000  บาท  

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม  16,664,760   บาท  แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00121) รวม 200,000 บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินงาน    รวม    200,000    บาท 

1. ค่าใช้สอย    รวม    200,000    บาท 

  1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร  จ านวน  200,000  บาท    แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  จ านวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์       

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพการแพร่ระบาดของโรคในรูปแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่  

ผลงานหรือกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  การจัดงานแถลงข่าวหรือผลงาน 

หรอืกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น 

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  200,000  บาท  
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งานเทศกิจ  (รหัส 00122 )    รวม   4,902,240   บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม   4,314,240   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม   4,314,240   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 2,715,840 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  2,715,840  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

       1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  67,200  บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน  265,200  บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  85,200  บาท  

     1.3.2 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน 180,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ในต าแหน่งนิตกิร  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  180,000  บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 1,230,000 บาท  แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 906,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  906,000  บาท  

     1.4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 324,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  324,000  บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  36,000  บาท  แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  36,000  บาท  
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งบด าเนินงาน    รวม  505,400  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม  365,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ า นวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  20,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 252,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  252,000  บาท  

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 93,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  93,400  บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  70,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน  40,000 บาท   แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วน  

จังหวัดร้อยเอ็ด  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  40,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน  30,000  บาท   แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  30,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ           รวม   70,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน  จ านวน  30,000  บาท แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 30,000 บาท  



- 94 -   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์ เป็นต้น  

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 40,000 บาท  

งบลงทุน       รวม  82,600  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์       รวม  82,600  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 36,000  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท ใช้ในราชการสถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ  ดังนี้    

  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู    

  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง    

  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5     

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็นและหน่วย  

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์    

  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่น้อยกว่า 4  เมตร สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร   

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่ 3  หนา้ที่  544 

- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน 36,000 บาท  

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 46,600 บาท แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 44,000 บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท ใช้ในราชการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย  

  - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
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  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้ 

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรอื  

     2) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 

ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย  

  - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง  

  - มีแปูนพมิพ์และเมาส์  

  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1 หนา้ที่  544 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  44,000  บาท  

       1.2.2 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการสถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  

   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)  

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หนา้ที่  544 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     จ านวน 2,600  บาท  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (รหัส 00123 )  รวม  11,562,520  บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร      รวม   5,419,320  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)    รวม   5,419,320  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  2,166,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 2,166,600 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

       1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  85,200  บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,042,900 บาท แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2,934,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  2,934,900  บาท  

     1.4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  108,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  108,000  บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 57,420 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 45,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว ขององค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  45,420  บาท  
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     1.5.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา้งทั่วไป ผูม้ีสทิธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  12,000  บาท  

งบด าเนินงาน   รวม  1,744,100   บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม    362,600   บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  100,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  228,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  228,000  บาท  

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  34,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  34,600  บาท  

2. ค่าใชส้อย         รวม  1,082,000  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน  72,000  บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  12,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น     

จา้งเหมาบริการเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง และอื่น ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  12,000  บาท  

     2.1.2 ค่าก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ  เช่น  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล  และค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลบริการสาธารณประโยชน์ของรถสุขา

เคลื่อนที่  และอื่น ๆ เป็นต้น 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       จ านวน  30,000  บาท  

       2.1.3 ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  30,000  บาท  
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2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน  910,000 บาท   แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 360,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  360,000  บาท  

     2.2.2 โครงการฝกึอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  

4 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน  รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่ง

เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่  3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1 หนา้ที่  290 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  300,000  บาท  

     2.2.3 โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร จ านวน 250,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้านการให้

ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่3 หนา้ที่  292 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  250,000  บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้  

ตามปกติ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  100,000  บาท  
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3. ค่าวัสดุ    รวม   299,500   บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน         จ านวน   22,500   บาท  แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  22,500  บาท  

3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และ

ขนส่ง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  50,000  บาท  

3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  และวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  200,000  บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,

หมกึพิมพ ์ เป็นต้น  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน 27,000 บาท  

งบลงทุน    รวม  4,399,100  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์    รวม  4,399,100  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร     จ านวน 4,050,000  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน  4,050,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

สูบน้ าแบบหอยโข่ง  ขนาดท่อสูบท่อส่งไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบเทรล

เลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 810,000  บาท  ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  12 หนา้ที ่ 546 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน 4,050,000 บาท  
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1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  49,100  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ  ดังนี้  

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน  1  หนว่ย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 

ดังนี้  

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ า ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรอื  

     2) หนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

     3) หนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก  

ในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  250 GB  จ านวน 1 หนว่ย  

  - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง  

  - มีแปูนพมิพ์และเมาส์  

  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 7 หนา้ที่  545   

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน 22,000 บาท  
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     1.2.2 ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้   

     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรอื  

     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี 

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว้  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8 หนา้ที่  545    

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  22,000  บาท  

     1.2.3 ค่าเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 2,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 

ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

คุณลักษณะ ดังนี้  

  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  

  - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที  
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 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 9 หนา้ที่  546   

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  2,500  บาท  

     1.2.4 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600  บาท  

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  

  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)  

  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น  

  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 ) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 10 หนา้ที่  546 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  2,600  บาท  

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 

ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จ านวน 300,000 

บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  จ านวน 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ค่าประกอบเปลี่ยน 

อุปกรณ์ที่มกีารช ารุดเสื่อมสภาพจากการใชง้านให้สามารถใช้งานได้  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  300,000  บาท  
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แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศึกษา     รวม  94,102,400   บาท  แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (รหัส 00211 )  รวม   8,792,840   บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม   4,676,140   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม   4,676,140   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 3,909,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  3,909,400  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 127,200 บาท แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 127,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 127,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 557,880 บาท แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 557,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 557,880 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 14,460 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 14,460 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 14,460 บาท  

งบด าเนินงาน   รวม   4,028,200   บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม      206,200   บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน  156,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 156,000 บาท  
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1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 

ศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิกเงิน  

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,200 บาท  

2. ค่าใช้สอย   รวม  3,152,000   บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน 322,000 บาท แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน  147,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาดอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 147,000 บาท  

     2.1.2 ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 

ค่าก าจัดขยะหรอืสิ่งปฎิกูลและอื่น ๆ เป็นต้น 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  30,000  บาท  

     2.1.3 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า

ปกเย็บเล่มเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  20,000  บาท  

     2.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 45,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  45,000  บาท  

     2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จ านวน  80,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แบบ

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ผลงานหรือกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด การจัดงานแถลงข่าวหรอืผลงานหรอืกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  80,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  30,000  บาท  แยกเป็น 

     2.2.1 ค่ารับรอง จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ 

คณะบุคคลที่มาประชุม เยี่ยมชม ตรวจงานหรอืทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  30,000  บาท  
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2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 2,700,000 บาท แยกเป็น 

     2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ. 2555 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  60,000  บาท  

     2.3.2 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดกิจกรรมในการนิเทศติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ร้อยเอ็ด เชน่ การประชุมเพื่อตดิตามผล และแลกเปลี่ยนผลการนิเทศติดตาม การจัดท าเอกสาร เป็นต้น  

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านจัดการสง่เสริมและสนับสนุนการการจัดการศึกษา  รวมทั้งการจัดการ 

หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 6 หนา้ที่ 170   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  30,000  บาท  

     2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 150,000 

บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้  และส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้กับผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้เกี่ยวข้อง เช่น การ

เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมการคัดเลือกและแข่งขัน  กิจกรรมการเข้าค่าย การจัดนิทรรศการ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นต้น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านจัดการส่งเสริม 

และสนับสนุนการศกึษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 หนา้ที่ 171   

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  150,000  บาท  

    2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
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ศึกษาดูงาน การประชุม การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ  

ศกึษา  เป็นต้น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจ 

หนา้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านจัดการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง

การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 5 หนา้ที่ 168 - 169 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  200,000  บาท  

     2.3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 

2570) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 100,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน  

จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการจัดการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่7 หนา้ที่ 348 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  100,000  บาท  

     2.3.6 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จ านวน 2,160,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูหรือวิทยากร  จ านวน 12 คน  

เพื่อท าการสอนในโรงเรียนเปูาหมาย  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่5 หนา้ที่  345 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  2,160,000  บาท  

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งาน 

ได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 100,000 บาท  
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3. ค่าวัสดุ     รวม    60,000   บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน         จ านวน    60,000   บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 60,000 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค    รวม  610,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า  จ านวน  540,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ค่าตรวจสอบหม้อแปลง 

ไฟฟูา อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP และอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  540,000  บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 50,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของอาคารศูนย์แสดง

สินค้า OTOP และอุทยานการเรยีนรู้รอ้ยเอ็ด ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  50,000  บาท  

4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม 

ที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  20,000  บาท  

งบลงทุน       รวม  88,500   บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์       รวม  88,500   บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 59,000  บาท แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 7,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง ใช้ใน 

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 54x55x90 ซม.  

  - สามารถปรับระดับได้ดว้ยโชค  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 68 หน้าที่ 570 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  7,800  บาท  
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     1.1.2 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 17,700 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 

จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี ้ 

  - มีมือจับชนิดบิด   

  - มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้  

  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อที่ 70 หนา้ที่ 570    

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  17,700  บาท  

     1.1.3 ค่าตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ  จ านวน 11,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  

แบบบานเลื่อนทึบ จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะดังนี้  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x88 ซม.    

  - แบบไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน หรือดีกว่า  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อที ่71  หนา้ที่ 570    

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  11,000  บาท  

     1.1.4 ค่าโต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 14,700 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน    

แบบเหล็ก  ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นโต๊ะท างานแบบเหล็ก  จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.  

  - มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ลิน้ชัก  

  - พร้อมกุญแจล็อค  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่69 หน้าที่ 570  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  14,700  บาท  
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     1.1.5 ค่าเครื่องโทรสาร จ านวน 7,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  จ านวน  

1 เครื่อง ๆ ละ 7,800 บาท  คุณลักษณะ ดังนี ้ 

  - เป็นเครื่องโทรสารแบบกระดาษความรอ้น   

  - สามารถตัดกระดาษอัตโนมัติ   

  - มีชุดส าหรับปูอนเอกสารอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น   

  - มีหน่วยความจ าในการส่งเอกสาร จ านวนไม่น้อยกว่า 20 หนา้   

  - มีหน่วยความจ าในการรับเอกสาร จ านวนไม่น้อยกว่า 25 หนา้   

  - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หนา้   

  - ปูอนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น   

  - สามารถตรวจสอบสัญญาณแฟกซ์อัตโนมัตไิด้   

  - มีระบบปูองกันการโทรออก  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  72  หนา้ 571 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 7,800 บาท  

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  29,500  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จ านวน 7,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 

เดียวกัน  

   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

ผูผ้ลติ   

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi   

    – มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรอื 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)   

    – มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 

5 ภาพต่อนาที (ipm)   

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได้   

  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรอื 600x1,200 dpi   
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  - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   

  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า   

  – สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา   

  - สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์   

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้   

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น   

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่ 73  หนา้ที่ 571 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม    จ านวน 7,500 บาท  

     1.2.2 ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  

ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้   

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้   

     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรอื   

   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี 

เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง   

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย   

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว้   

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง   

  - มีช่องเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
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  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   

 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 75  หนา้ที ่571 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  22,000  บาท  

งานระดับมัธยมศึกษา  (รหัส 00213 )  รวม  85,309,560   บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  52,828,360   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  52,828,360   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 36,986,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  36,986,800  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน  3,882,000  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวน 3,882,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนราย

เดือนของข้าราชการ ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

  - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  3,882,000  บาท  

1.3 เงนิวิทยฐานะ  จ านวน 4,260,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของข้าราชการผู้มสีิทธิ์ 

ได้รับเงนิวิทยะฐานะ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  4,260,000  บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 1,022,040 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  1,022,040  บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 6,451,560 บาท   แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4,939,560 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  4,939,560  บาท  

     1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1,512,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  1,512,000  บาท  
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1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 225,960 บาท   แยกเป็น 

     1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  57,960  บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  57,960  บาท  

     1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวส าหรับพนักงานจา้งทั่วไป  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  168,000  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม   28,438,500   บาท 

1. ค่าใช้สอย    รวม   28,388,500   บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

28,388,500 บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน 100,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  เชน่  การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  การเล่นเกมส์ การตอบปัญหา การ

วาดภาพระบายสี  การจัดนทิรรศการ  เป็นต้น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดก าหนด  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  ข้อที่ 1  หนา้ที่ 264  

      - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  100,000  บาท  

     1.1.2 ทุนการศึกษา จ านวน 3,480,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาหรือ

การให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน

จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา

เด็กเล็ก  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 4  หนา้ที่ 344 

      - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  3,480,000  บาท  

     1.1.3 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของผู้เรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ  2565  จ านวน  1,233,120  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

ครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ านวน 4 คน  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565    - 113 - 

 

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8  หนา้ที่ 349 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  1,233,120  บาท  

1.1.4 คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน  23,575,380  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาของ 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษา  ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และค่า

ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  รวมทั้งการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   แยกเป็น 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  11,471,330  บาท 

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์      จ านวน   4,421,750  บาท 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม      จ านวน   3,131,330  บาท 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน   4,550,970  บาท 

2. ค่าวัสดุ    รวม  50,000 บาท 

2.1 วัสดุส านักงาน         จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จ านวน 

250 ตัว ๆ ละ 200  บาท  ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้   

  - เป็นเก้าอีท้ าจากวัสดุเกรด A   

  - มีพนักพิง ไม่มเีท้าแขน    

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 460x520x850 มิลลเิมตร 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน 50,000 บาท  
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งบลงทุน      รวม  4,042,700  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์      รวม  4,042,700  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  574,800  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 70,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก     

บานเลื่อนกระจก  เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการให้เหมาะสม ของโรงเรี ยนขี้เหล็กพิทยาคม 

จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้   

     1) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x88 เซนติเมตร  

     2) ภายในมช้ัีนวาง จ านวน 2 แผ่น เลือกต าแหน่งช้ันวางได้   

     3) เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลเิมตร   

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 45 หนา้ที่  562 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  70,000  บาท  

       1.1.2 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 17,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ๆ 

ละ 5,900 บาท  เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการให้เหมาะสม ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  

คุณลักษณะ ดังนี้  

   1. มีมือจับชนิดบิด   

   2. มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น   

   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ     

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 46  หนา้ที่  563  

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  17,700  บาท  

       1.1.3 ค่าตู้เสื้อผ้า จ านวน 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 

8,000 บาท  เพื่อเก็บวัสดุเครื่องแตง่กายของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  คุณลักษณะ  ดังนี้   

      1. แบบตู้เสื้อผ้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x56x200 เซนติเมตร   

      2. ท าด้วยเหล็กทั้งหลังโครงสร้างแข็งแรง ประตูบานเลื่อนกระจก มีราวแขวนด้านบน มี

ขาตั้ง   

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 44  หนา้ที่ 562 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  24,000  บาท  

     1.1.4 ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 119,100 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 39,700 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้     

  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู     

  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง     

  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5     

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยความเย็นและหนว่ย 

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน     

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์     

  - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร  เพื่อใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด      

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่ 549 

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  119,100  บาท  

       1.1.5 ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 120,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ 

อเนกประสงค์ จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้   

   - ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75 ซม.   

   - โต๊ะพับอเนกประสงค์ หนา้ไม้อัด ปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว  

   - ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม้อัด Plywood หนา 18 มม. ปิดผิวด้วย Laminate Formica ปิด

ขอบ PVC Edge  

   - ผวิ Laminate ทนต่อความรอ้น ความชื้น และรอยขีดข่วนได้ดี ท าความสะอาดง่าย  

   - โครงขาเหล็ก 1.2×1.2 นิว้ หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม ขาโต๊ะพับเก็บได้  

   - รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและปูองกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวสามารถหมุน

ปรับระดับได้  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8 หนา้ที ่ 551 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  120,000  บาท  
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     1.1.6 ค่าเก้าอี้ส าหรับห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 34,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ 

ส าหรับห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน  68 ตัว ๆ ละ 500 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เก้าอีห้อ้งประชุม  

  - ขาเก้าอีท้ าจากเหล็กกล่อง ชุปโครเมี่ยม   

  - ที่นั่งท าด้วยฟองน้ าอัดหนา 1.5 นิว้ หุ้ม PVC หนา 0.5 มิล  ขนาดไม่น้อยกว่า 

44.5x50x90 เซนติเมตร  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคา

ในท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนโพธิ์ทอง

พิทยาคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 10  หนา้ที่ 551 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  34,000  บาท  

     1.1.7 ค่าชุดรับแขกส าหรับห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 12,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ 

ชุดเก้าอีโ้ซฟารับแขก  จ านวน 1 ชุด  คุณลักษณะ ดังนี้   

  - เป็นเก้าอีโ้ซฟารับแขก 3 ที่นั่ง 1 ตัว   

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x80 ซม.  

  - วัสดุหุ้มดว้ยหนังพีดี หรอืเทียบเท่า   

  - ฟองน้ า เบาะนั่งและพนักพิง บุด้วยใยสังเคราะหห์นา  

  - โต๊ะกลางกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x45x35  ซม.  

  - โครงขาเป็นเหล็กแบบ 4 ขา ชุบเคลือบผวิด้วยโครเมี่ยม  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคา

ในท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 

โพธิ์ทองพิทยาคม  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 11  หนา้ที่  551   

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  12,000  บาท  

     1.1.8 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จ านวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะ ดังนี้  

  1)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   

     - มีช้ันวางคีย์บอร์ด   
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     - มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยกอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ลิน้ชัก ที่ประกอบส าเร็จรูป 

พร้อมใชง้าน  

     - โครงสรา้งโต๊ะเป็นไม้  หรอืวัสดุอื่นที่มคีวามคงทนแข็งแรง  

     - โต๊ะทั้งแผ่น  มีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม.  และเคลือบผิวด้านบนส าหรับกันน้ า 

ด้วยเมลามีน หรอืวัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยมีช่องร้อยสายไฟสายสัญญาณต่าง ๆ ได้สะดวก  

     - มีขนาด กว้าง 8 ซม. ยาว 12 ซม. สูง 7.5 ซม. หรือไม่น้อยกว่าที่ก าหนด  

  2)  เก้าอี ้  

     - เป็นเก้าอีน้ั่งขาเหล็ก 4 ขา ชุปโครเมี่ยม ไมม่ีลอ้เลื่อน มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน  

     - หุม้เบาะและพนักพิงดว้ยหนังเทียม หรือ พีวซีี  

     - มียางรองขาเหล็กทั้งสี่ขา  

     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและความจ าเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 12  หนา้ที ่ 552 

  - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  32,000  บาท  

     1.1.9 ค่าเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 122,400 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 20,000 บีทียู  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,600 บาท  

ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์และส านักงาน คุณลักษณะ ดังนี้     

  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 บีทียู     

     - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง     

     - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5       

     - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็นและหน่วย 

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน     

     - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์     

     - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร  สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร  เพื่อใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด      

     - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ     

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 25  หนา้ที่  556 

   - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน 122,400 บาท  
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     1.1.10 ค่าตู้เหล็ก จ านวน 23,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จ านวน 4 

ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี ้  

  1) เป็นตู้เหล็ก มบีานเลื่อนแบบกระจก มขีนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 1.8 เมตร  

  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x180 เซนติเมตร  

  3) มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น  

  4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด 

และมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 27 หนา้ที่  556 

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน  23,600  บาท  

1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา   จ านวน  125,000  บาท   แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าแปูนบาสแบบติดผนัง  จ านวน 25,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปูนบาสแบบ 

ติดผนัง  หน้าแปูนโพลีคาร์บอเนตใส  ขนาดไม่น้อยกว่า 127 เซนติเมตร  จ านวน 2 แปูน พร้อมติดตั้ง 

กับฐานเดิม  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด 

และมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 38 หนา้ที่ 560 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  25,000  บาท  

       1.2.2 ค่าครุภัณฑโ์ต๊ะเก้าอี้นักเรียน จ านวน  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะเก้าอี้ 

นักเรียน  จ านวน  50 ชุด  เพื่อใชใ้นงานราชการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  คุณลักษณะ ดังนี้           

   1) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม. และเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x75 ซม.            

    2) โครงขาโต๊ะและเก้าอีท้ าจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1 นิว้            

    3) มียางรองขาโต๊ะและเก้าอี้           

    4) หนา้โต๊ะท าจากไม้โครงกรุด้วยไม้อัดสัก           

    5) พืน้นั่งและพนักพิงเก้าอี้ เป็นไม้อัดสักดัดโค้ง          

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ          

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 3 หนา้ที่  549  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  100,000  บาท  
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1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,357,300 บาท แยกเป็น 

     1.3.1 ค่ารถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน พรอ้มหลังคา จ านวน 625,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่า 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรอืก าลังเครื่องยนต์ 

สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110 กิโลวัตต ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบธรรมดา  จ านวน 1 คัน  พร้อมหลังคา  คุณลักษณะ 

ดังนี้   

  1. รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน      

     - ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือ

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์       

     - แบบธรรมดา     

        1) มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน    

        2) เป็นรถชว่งยาว           

        3) เป็นกระบะส าเร็จรูป           

        4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ   

     - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564 ข้อที่ 41 หนา้ที่ 561    

  2. หลังคาแบบบานเลื่อนอะลูมิเนยีม จ านวน 1 หลัง    

     - มีประตูเปิด – ปิด  และบันไดขึ้นลงดา้นท้ายพร้อมที่นั่งสองข้างและตรงกลางพร้อม

ไฟสัญญาณ ของรถรับส่งนักเรียน   

     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ในราคาตาม 

ท้องตลาด และมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ     

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  41 หนา้ที่  561  

      - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน 625,000 บาท  

     1.3.2 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 732,300 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน ๆ ละ 715,000 บาท 

พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จ านวน 1  หลัง ๆ ละ 17,300 บาท  เพื่อใช้เป็นยานพาหนะรับส่ง 

นักเรียนและใช้ในราชการของโรงเรยีนโพธิ์ทองพิทยาคม  คุณลักษณะ ดังนี้  

  1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)   

     - มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน  

     - มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรอืเก็บของได้  
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     - เป็นกระบะส าเร็จรูป  

     - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  

  2) หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน  

     - หลังคาอลูมิเนยีม เป็นโครงเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนยีมมผี้าใบคลุมด้านข้างมีที่นั่ง  

2 แถว    

     - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  13 หนา้ที่  552  

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 732,300 บาท  

1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  486,100 บาท   แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ านวน 55,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ ดังนี้   

  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

และวีดีโอ   

  2) ใช้ 3D DLP หรอื 3 LCD หรอื LCD Panel หรอืระบบ DLP  

  3) ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens  

4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า (ANSI Lumens)    

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 54  หนา้ที่  566 

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 55,800 บาท  

     1.4.2 ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  จ านวน 45,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟูา จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,300 บาท คุณลักษณะ ดังนี้    

  1) ขนาดเส้นทแยงมุมไม่นอ้ยกว่า 120 นิว้    

  2) จอมว้นเก็บในกล่องได้    

  3) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 

เฮริตซ์  

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ     

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  47 หนา้ที่ 563 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน 45,900 บาท  
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     1.4.3 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ านวน 84,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

28,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้    

  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

และวีดีโอ    

  2) ใช้ 3D DLP หรอื 3 LCD หรอื LCD Panel หรอืระบบ DLP   

  3) ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  

  4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขัน้ต่ า (ANSI Lumens)     

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  42  หนา้ที่  562   

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน 84,000 บาท  

     1.4.4 ค่าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 

3 มิติ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้    

  1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เชน่ วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผน่ใส 

หนังสือ  เป็นต้น    

  2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรอื CMOS  ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/3 นิว้    

  3) สามารถใช้งานรว่มกับโทรทัศน์  โปรเจ็คเตอร์  คอมพิวเตอร์    

  4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ากว่า 850,000 พิกเซล    

  5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16x(2xOptical , 8xDigital)    

  6) มีแขนไฟส่องสว่างสองข้างชนิด LED    

  7) มีช่องตอ่สัญญาณ อย่างน้อยดังนี้   

     7.1) input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1   

     7.2) output ได้แก่ RGB (VGA) x 2  RS-232 x 1     

  8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี    

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 48 หนา้ที่ 563 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  60,000  บาท  
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     1.4.5 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จ านวน 81,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 

มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท  

คุณลักษณะ ดังนี้   

  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

และวิดีโอ   

  2) ใช้ 3D DLP หรอื 3 LCD Panel หรอืระบบ DLP   

3) ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens  

4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความส่องสว่างขัน้ต่ า  (ANSI Lumens) 

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 15 หนา้ที่ 553  

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 81,000 บาท  

       1.4.6 ค่าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 

3 มิติ  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี ้  

     1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เชน่ วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผน่ใส 

หนังสือ เป็นต้น   

   2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรอื CMOS ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/3 นิว้   

   3) สามารถใช้งานรว่มกับโทรทัศน์  โปรเจ็คเตอร์  คอมพิวเตอร์   

   4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ากว่า 850,000 พิกเซล   

   5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)   

   6) มีแขนไฟส่องสว่างสองข้างชนิด LED   

   7) มีช่องตอ่สัญญาณ อย่างน้อยดังนี้   

      7.1) input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1   

      7.2) output ได้แก่ RGB (VGA) x 2  RS-232 x 1    

   8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ  อะไหล่  และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย  1  ปี   

   - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 16 หนา้ที่ 553  

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 40,000 บาท  
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       1.4.7 ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน 55,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด 65 นิ้ว  จ านวน 2  เครื่อง ๆ ละ 27,700 

บาท  คุณลักษณะ ดังนี้      

   1) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล       

   2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 65 นิว้      

   3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight       

   4) สามารถเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)      

   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมตอ่สัญญาณภาพและเสียง  

    6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง  และภาพยนตร์  

    7) มีตัวรับสัญญาณดิจติอล (Digital)ในตัว     

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 30 หนา้ที ่557 

   - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์     จ านวน  55,400  บาท  

       1.4.8 ค่าเครื่องฉายภาพ  3  มิติ  จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉาย

ภาพ  3  มิติ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้              

   1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เชน่ วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผน่ใส 

หนังสือ เป็นต้น             

   2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรอื CMOS ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/3 นิว้  

   3) สามารถใช้งานรว่มกับโทรทัศน์โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์      

   4) ให้ความละเอียด (Resolution)ไม่ต่ ากว่า 850,000 พิกเซล     

   5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)     

   6) มีแขนไฟส่องสว่างสองข้างชนิด LED   

   7) มีช่องตอ่สัญญาณอย่างน้อย  ดังนี้       

      7.1) Input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1         

      7.2) Output ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1    

   8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ  อะไหล่  และบริการเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 ปี   

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 31  หนา้ที่  558 

   - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน  40,000  บาท  
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       1.4.9 ค่าล าโพงอเนกประสงค์ จ านวน 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ล าโพงอเนกประสงค์ 

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท  ใช้ในกิจกรรมการเรยีนการการสอน คุณลักษณะ ดังนี ้ 

   - ตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว 1000 วัตต์  BLUETOOTH USB/SD MP3 พร้อม 

ไมค์ลอยคู่  มีแบตเตอรี่ในตัว  มีลอ้ลาก   

   - แบบลากจูง 15 นิว้ 2 ทาง (เสียงทุ้ม + แหลม)  

   - รองรับ Bluetooth  

   - ขนาด 1,000 วัตต์  

   - ไมค์ลอย 2 ตัว มี ECHO ปรับเสียง  

   - สามารถเล่น USB MP3 / WMA / FM Player  

   - มีแบตเตอรี่ในตัว ต่อแบตเตอรี่จากภายนอกได้  

   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ในราคาตาม 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รอ้ยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 32 หนา้ที่  558 

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน  24,000  บาท  

1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 166,300 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ จ านวน 58,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท า

น้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 14,600 บาท คุณลักษณะ ดังนี้      

  1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุหรอืโลหะไม่เป็นสนิม   

  2) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว  

  3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ า   

  4) มรีะบบตัดไฟอัตโนมัติ   

    5) ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์   

    6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การตดิตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูดและไม่รวมเครื่อง 

กรองน้ า   

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 58  หนา้ที่  567  

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  58,400  บาท  
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     1.5.2 ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 13,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 

แบบเข็น  จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี ้  

  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนดิสูบนอน   

  2) เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า   

  3) รัศมตีัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว้   

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 59  หนา้ที่  567 

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  13,900  บาท  

       1.5.3 ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน 24,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้   

   1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น   

   2) เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า   

   3) ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของลอ้ ประมาณ 26 นิว้   

   4) รัศมตีัดหญ้ากว้างไม่นอ้ยกว่า 20 นิว้   

   5) ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไมน่้อยกว่า 1.50 ลิตร    

   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  60  หนา้ที่  567 

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  24,000  บาท  

       1.5.4 ค่าเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 70,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบ 

ต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก พร้อมชุดกรองน้ า  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 35,000  บาท คุณลักษณะ  ดังนี้   

   1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุหรอืโลหะไม่เป็นสนิม   

   2) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว   

   3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า   

   4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ   

   5) ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์   

   6) รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การตดิตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด พร้อมเครื่องกรองน้ า  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ในราคาตาม 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ   
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 33 หนา้ที่  558 

   - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์     จ านวน 70,000 บาท  

1.6 ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

       1.6.1 ค่าเสาอเนกประสงค์วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อแบบมีล้อเลื่อน จ านวน 36,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเสาอเนกประสงค์วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อแบบมีลอ้เลื่อน  คุณลักษณะ ดังนี้  

   1) มีลอ้เลื่อน พร้อมตาข่าย   

   2) เสาจ านวน 2 เสา, ฐานถ่วง น้ าหนัก 2 ฐาน  

   3) ปรับระดับความสูงต่ าได้ 5 ระดับ 2.43 ม. /2.23 ม. /2.15 ม. /2.05 ม. และ 1.55 ม.  

   4) ชุดปรับความตึงตาข่ายระบบล๊อคสปริง มรีะบบฟันเฟืองที่มคีวามแข็งแรงปูองกัน 

การตกีลับของลวดสลิงตาข่าย  

   5) ตัวเสาเป็นวัสดุชนิดเหล็กกลม ขนาด 3 นิว้ หนา 3 มม.  

   6) ฐานลอ้เลื่อน มีขนาด 30x60x30 ซม.   

   7) มีลอ้เลื่อนเคลื่อนย้ายได้  

   8) ฐานก้อนทับช้ันบน มีขนาด 30x60x12 ซม.   

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคา

ในท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ     

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 19 หนา้ที่ 554 

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 36,000 บาท  

1.7 ครุภัณฑ์ดนตรแีละนาฏศิลป์ จ านวน 150,000 บาท แยกเป็น 

     1.7.1 ค่าเครื่องดนตรีสากลส าหรับวงโยธวาทิต  จ านวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลส าหรับวงโยธวาทิต  ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

ประกอบด้วย  

  1) กลอง Snare Drum จ านวน  2 ใบ  

  2) TUBA  จ านวน 1 เครื่อง  

  3) ไม้คฑาดรัมเมเยอร์ รุน่อย่างด ี  จ านวน 1 ด้าม  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ์แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ       

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  20 หน้าที่ 554   

   - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน 150,000 บาท  
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1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1,147,200 บาท    แยกเป็น 

     1.8.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  88,000 บาท        

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

22,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานแผน งานวิชาการ งานพัสดุ งานบัญชี และอื่นๆของโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้   

     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรอื  

     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีเทคโนโลยี 

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว้  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 65  หนา้ที่  569         

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จ านวน 88,000 บาท  

       1.8.2 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จ านวน 64,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  ส าหรับใช้ในงาน 

รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จ านวน  4 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท คุณลักษณะ  ดังนี ้  
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    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel  หรอืไม่น้อยกว่า 

2,073,600  pixel   

    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวนิาที  (frame per second)   

   - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ 

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ   

   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.03 LUX  ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)   

   - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว   

   – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 

มิลลเิมตร   

   - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้   

   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรอื Super Dynamic Range) ได้   

   - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างนอ้ย 2 แหลง่   

   - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)   

   - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เปน็อย่างนอ้ย   

   - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้   

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้   

   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย   

   – มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card   

   - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ที่ม ีลขิสิทธิ์ถูกต้อง   

   - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน   

   - ผูผ้ลติต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   

   – ผูผ้ลติต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรอืบริหารงานที่มีคุณภาพ    

   - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ

กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 56  หนา้ที่  566 

   - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 64,000 บาท  
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       1.8.3 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก 

อาคาร  ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จ านวน 66,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับ

ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้    

    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรอืไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel   

    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวนิาที (frame per second)   

    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรอื Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ 

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ   

    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่

มากกว่า 0.03 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)   

    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  

    – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 

มิลลเิมตร   

    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้   

    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มคีวามแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรอื Super Dynamic Range) ได้   

    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างนอ้ย 2 แหลง่   

    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)   

    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เปน็อย่างนอ้ย   

    - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้   

    - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกว่า 

และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง

เดียวกันได้   

    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66  หรอืติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่

ได้มาตรฐาน IP66   

    – สามารถท างานได้ที่อุณหภูม ิ-10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างนอ้ย   

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X  ได้เป็นอย่างน้อย   

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหนว่ยความจ าแบบ SD Card หรอื MicroSD Card หรอื 

Mini SD Card   

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรอื Application Programming Interface 

(API) ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้อง   
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    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน   

    - ผูผ้ลติต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   

    - ผูผ้ลติต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ    

    - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 57 หนา้ที่  567 

    - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 66,000 บาท  

     1.8.4 ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 22,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  

คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนว่ย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   

     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรอื  

     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีเทคโนโลยี 

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรอื ชนิด 

Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว้  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

  - ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 50 หนา้ที่ 564 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม      จ านวน  22,000 บาท  

       1.8.5 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 23,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  

23,000 บาท  ใช้ในราชการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้   

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย  

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้  

       1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน

การใชห้นว่ยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใช้หนว่ยความจ าหลัก 

ในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย   

    - มี DVD-RW  หรอืดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 

1 หนว่ย  

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

    - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

    - มีแปูนพมิพ์และเมาส์    

    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้  ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   

    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

          - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 22 หนา้ที ่ 555     

    - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม      จ านวน  23,000  บาท  
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       1.8.6 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 620,600 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 20 เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คุณลักษณะ ดังนี้    

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย   

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB   

    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 

ดังนี้        

       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาดไม่

น้อยกว่า 2 GB หรอื        

       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื        

       3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 

ในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

    – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หนว่ย   

    - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย   

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง   

    - มีแปูนพมิพ์และเมาส์   

    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้  จ านวน 1 หนว่ย  

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  23  หน้าที่  555  

    - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จ านวน  620,600  บาท  
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       1.8.7 ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จ านวน 255,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 15 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้  

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

    - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรอื ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย  

    - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

    - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

    - มีแปูนพมิพ์และเมาส์  

    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย  

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 34  หนา้ที่  558 

    - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน  255,000  บาท  

       1.8.8 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 

8,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

ผูผ้ลติ  

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi  

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที  

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรอื 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

    - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น  
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    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  35 หนา้ที่  559  

    - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์      จ านวน  8,600  บาท  
 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   รวม  15,040,520   บาท  แยกเป็น 

งานโรงพยาบาล  (รหัส 00222 )  รวม    4,984,720   บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม    3,321,720   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม    3,321,720   บาท 

  1.1 เงนิเดือนข้าราชการ  จ านวน 3,000,360 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   - กองสาธารณสุข     จ านวน 3,000,360 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ  จ านวน 67,200 บาท   แยกเป็น 

     1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  67,200  บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน 85,200 บาท   แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  85,200  บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  144,960  บาท   แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 144,960 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

   - กองสาธารณสุข     จ านวน  144,960  บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  24,000  บาท  แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  24,000  บาท  
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งบด าเนินงาน    รวม  1,654,000  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม     284,000  บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  276,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  276,000  บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 8,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 

บุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือ

การศกึษาบุตร 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  8,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม  1,290,000  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร จ านวน 80,000 บาท แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 80,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ 

สร้างเสริมสุขภาพการแพรร่ะบาดของโรคในรูปแบบต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน 

หรือกิจการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  การจัดงานแถลงข่าวหรือผลงานหรือ 

กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  80,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,180,000 บาท  แยกเป็น 

       2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  50,000  บาท  

     2.2.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร 

จ านวน 100,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจากการ 

ตั้งครรภไ์ม่พร้อมก่อนวัยอันควร ให้วัยรุ่นมพีฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง  ส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชน ครู 

นักเรียน นิสตินักศึกษาและประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด  

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  2  หนา้ที่  294 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  100,000  บาท  

     2.2.3 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 1,000,000 บาท  เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   ด้านรักษา 

ความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  ขอ้ที่ 3 หนา้ที ่ 144 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  1,000,000  บาท  

     2.2.4 โครงการออกก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด จ านวน 30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการปูองกันและ

บ าบัดรักษาโรค  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 5  หนา้ที่ 296 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  30,000  บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 30,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

   - กองสาธารณสุข     จ านวน  30,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ        รวม   80,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน   30,000  บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองสาธารณสุข     จ านวน  30,000  บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น  แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , น้ ายา

ดับกลิ่น เป็นต้น 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  20,000  บาท  
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3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, 

หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  30,000  บาท  

งบลงทุน    รวม  9,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์    รวม  9,000 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 9,000  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 9,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน  ใช้ในราชการองคก์าร 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ  ดังนี้   

  - เป็นโต๊ะท างานแบบไม้ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.   

  - มีกล่อง 2 ลิน้ชัก   

  - ลิน้ชักมีกุญแจล็อค   

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ในราคาตาม 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่  572 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  9,000  บาท  

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (รหัส 00223)  รวม 10,055,800 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  2,227,800   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,227,800   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน 1,910,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  1,910,400  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 3,720 บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) จ านวน 3,720 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ 

ส าหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  3,720  บาท  
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1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  18,000  บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 295,680 บาท  แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ  จ านวน 295,680 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  295,680  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม  7,828,000   บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม     218,000   บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  50,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  144,000  บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 

บุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์ เบิกเงิน  

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  24,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย    รวม  5,590,000   บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

5,590,000 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  40,000  บาท  
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     2.1.2 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท  เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดโครงการตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ด้านก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่  1  หนา้ที่  156 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  500,000  บาท  

     2.1.3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอันตรายชุมชน  จ านวน 50,000 

บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอันตรายชุมชนให้แก่  

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไป  รายละเอียดโครงการตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ด้านท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 2 หน้าที่ 156 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  50,000  บาท  

     2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 5,000,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการปูองกันและบ าบัดรักษาโรค  ตามพระราชบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8  หนา้ที่ 297 

- กองสาธารณสุข     จ านวน  5,000,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ    รวม   2,020,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน   10,000   บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองสาธารณสุข     จ านวน  10,000  บาท  

 



- 140 -   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 2,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 

วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  2,000,000  บาท  

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น  เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ์  เป็นต้น  

- กองสาธารณสุข     จ านวน  10,000  บาท  

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     รวม   4,517,100  บาท  แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (รหัส 00231 )  รวม  4,322,000  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  3,753,600  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  3,753,600  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน 3,118,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  3,118,800  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   จ านวน  67,200  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  67,200  บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน  85,200  บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  85,200  บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  482,400  บาท  แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 482,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  482,400  บาท  
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งบด าเนินงาน    รวม  568,400  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม    71,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  30,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 36,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  36,600  บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 4,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 

บุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบุตร 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  4,800  บาท  

2. ค่าใช้สอย   รวม  260,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

จ านวน 200,000 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 200,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  200,000  บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ใน

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้  

ตามปกติ 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  60,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ       รวม     237,000   บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน     110,000   บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 110,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ         

ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  110,000  บาท  
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3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 27,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน, 

น้ ายาดับกลิ่น  เป็นต้น 

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  27,000  บาท  

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็น ต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์ เป็นต้น  

- กองสวัสดิการสังคม     จ านวน 100,000 บาท  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (รหัส 00232)  รวม  195,100 บาท แยกเป็น 

งบลงทุน      รวม  195,100 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์      รวม  195,100 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 195,100 บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 188,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 

จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี ้     

  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู      

  - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง      

  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   

  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยความเย็นและหนว่ย 

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน      

  - มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์      

  - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาวไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร  สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร เพื่อใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด       

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ    

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  2  หนา้ที ่573 

   - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  188,800  บาท  

       1.1.2 ค่าพัดลมระบายอากาศ จ านวน 6,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมระบายอากาศ 

แบบติดกระจก  จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,100 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ  ดังนี ้ 
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           1) พัดลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 นิว้   

           2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   

           3) มอเตอร์แบบปิด ปูองกันฝุุนละออง และสิ่งแปลกปลอม    

           4) มาตรฐาน Premium Safety ใช้ช้ินส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย   

           5) ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรม (มอก.)    

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 

และมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ   

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่3 หนา้ที ่573 

   - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  6,300  บาท  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน  รวม  8,514,820  บาท  แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (รหัส 00241 )  รวม  3,302,500  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  2,922,900   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,922,900   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  1,207,920 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  1,207,920  บาท  

1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท  แยกเป็น 

       1.2.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  18,000  บาท  

1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 560,160 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  560,160  บาท  
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1.4 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 25,200 บาท   แยกเป็น 

     1.4.1 เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จ านวน 25,200 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า  ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน  อัตราร้อยละ 2 และ 4  และค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่ม 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  25,200  บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 1,017,600 บาท   แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 369,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  369,600  บาท  

     1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 648,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  648,000  บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 94,020  บาท   แยกเป็น 

     1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 22,020 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  22,020  บาท  

     1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 72,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  72,000  บาท  

งบด าเนินงาน   รวม  372,800  บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม    76,800  บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  72,000  บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 4,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์ เบิกเงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  4,800  บาท  
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2. ค่าใช้สอย         รวม  100,000  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน   50,000  บาท   แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

เชน่ ค่าจา้งเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ การจา้งเหมาก าจัดปลวก เป็นต้น 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  30,000  บาท  

     2.1.2 ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

บริการ เช่น ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ร้อยเอ็ด เป็นต้น 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  20,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน  50,000  บาท  แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 50,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  50,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ                 รวม   196,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน     จ านวน     18,000  บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 18,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  18,000  บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  50,000  บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , 

น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  50,000  บาท  
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3.4 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 40,000 บาท   แยกเป็น 

     3.4.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  40,000  บาท  

3.5 วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  20,000  บาท  

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส ์(Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  18,000  บาท  

งบลงทุน    รวม  6,800  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์    รวม  6,800  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน 6,800  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเครื่องปั้มน้ า จ านวน 6,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ า ชนิดแรงดันคงที่ 

(ส าหรับบ่อน้ าตื้น/น้ าประปา) มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 200  วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,800 บาท  

เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ในราคาตาม 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่11  หน้าที่ 546 

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  6,800  บาท  

งานไฟฟ้าและประปา  (รหัส 00242 )     รวม  5,212,320  บาท   แยกเป็น 

งบเงินอุดหนุน       รวม  5,212,320  บาท 

1. เงนิอุดหนุน       รวม  5,212,320  บาท 

1.1 เงนิอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ         จ านวน  5,212,320  บาท   แยกเป็น 

     1.1.1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5,212,320 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามใบประมาณการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  

จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้  

  1) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา  บ้านปุายาง หมู่ที่ 9 ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   
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  2) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา  บ้านหนองตุ หมู่ที่ 12 ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   

  3) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา  บ้านหนองห้าง  หมู่ที ่7  ต าบลหนองแวงควง  อ าเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   

  4) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา บ้านปุาเม้าใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    

  5) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา  บ้านเหล่าอาราง หมู่ที่ 8 ต าบลสวนจิก อ าเภอ

ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด    

  6) ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา บ้านปุาแหน หมู่ที่ 5 ต าบลสวนจิก อ าเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดร้อยเอ็ด   

  7) ค่าขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟูา บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ  

จังหวัดร้อยเอ็ด    

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  

ข้อที่  2 หน้าที่ 304 

- กองชา่ง      จ านวน  5,212,320  บาท  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      รวม  2,291,000  บาท  แยกเป็น 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (รหัส 00252)  รวม  2,291,000  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  1,131,000   บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,131,000   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน 1,113,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  1,113,000  บาท  

1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

     1.2.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  18,000  บาท  
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งบด าเนินงาน   รวม  1,160,000  บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม    130,000  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  9,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  9,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  96,000  บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือ

การศกึษาบุตร 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  25,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย   รวม   1,010,000   บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,010,000 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  10,000  บาท  

     2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 200,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การฝกึอบรม หรอืจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้น าชุมชน องค์กรภาคประชา

สังคม ประชาชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้ าใจ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจัดค่ายประชาธิปไตย เป็นต้น รายละเอียดโครงการตามที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่ 374 

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  200,000  บาท  
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     2.1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 100,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หนา้ที่ 306 

   - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  100,000  บาท  

     2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็ก 

เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จ านวน 700,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม

หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ก าหนด เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่  1  หนา้ที ่ 299 

- กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  700,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ         รวม     20,000   บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน    จ านวน     10,000   บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  10,000  บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส ์(Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ ์ เป็นต้น  

- ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  10,000  บาท  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม  14,324,520  บาท   แยกเป็น 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00261) รวม  4,815,060 บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  3,071,860  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม   3,071,860   บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน  2,942,040 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  2,942,040  บาท  

1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน 18,000 บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  18,000  บาท  

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 111,820 บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 111,820 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  111,820  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม  1,567,200  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม     174,000  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  30,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  144,000  บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม  1,330,200  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน 1,120,200 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ จ านวน 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ 

หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือคูม่อืต่าง ๆ หนังสือพมิพ์  เป็นตน้  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  10,000  บาท  
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     2.1.2 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ จ านวน 492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาการณ์ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  492,000  บาท  

     2.1.3 ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 

ในการก าจัดขยะมูลฝอยของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  5,000  บาท  

     2.1.4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 403,200 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาท าความสะอาดของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  403,200  บาท  

     2.1.5 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  จ านวน 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจา้งเหมาจัดท าเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผลงานขององค์กร 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  210,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 160,000 บาท  แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  30,000  บาท  

     2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 100,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป มีนิสัย    

รักการอ่าน  การแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น  การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  กิจกรรมหนังสือหมุนเวียน กิจกรรมสร้างเครือข่าย กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ  เป็นต้น  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่ง

เป็นอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา รวมทั้ง การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 8 หนา้ที่ 172  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  100,000  บาท  
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       2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2565 จ านวน 

30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น รายละเอียดโครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ด้านจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง การจัดการหรือสนับสนุนการดูแล

และพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 10 หนา้ที ่174  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  30,000  บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งาน  

ได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  50,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ          รวม   63,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน      จ านวน  36,000   บาท   แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  36,000  บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส ์(Mouse) , แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , 

หมกึพิมพ์ เป็นต้น  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  27,000  บาท  

งบลงทุน   รวม  176,000  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์   รวม  176,000  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  176,000  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2  จ านวน 46,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

23,000 บาท  ใช้ในราชการอุทยานการเรียนรูอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี ้  

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างนอ้ย   

  - สามารถท างานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz   

  - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างนอ้ย   
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  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

  - สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet)   

  - สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่

น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)   

  - รองรับการบริหารจัดการผา่นระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)   

  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้ เป็น

อย่างนอ้ย  

         - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่  575 

  - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  46,000  บาท  

     1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 130,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด         

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้   

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับ 

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หนว่ย   

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit  มีหน่วยความจ า 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB   

  – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB   

  - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5   

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA  ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

7,200 รอบต่อนาที  หรือชนิด Solid State Drive  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 2 หนว่ย   

  - มี DVD-ROM หรอืดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) 

จ านวน 1 หนว่ย   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง   

  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย   
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  - มี Power Supply แบบ Redundant หรอื Hot Swap จ านวน 2 หนว่ย  

  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ขอ้ที่ 24  หน้าที่  581  

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  130,000  บาท  

งานกีฬาและนันทนาการ  (รหัส 00262)  รวม  6,809,460  บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  2,501,400  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  2,501,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน  2,369,400  บาท   แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1,181,400 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  1,181,400  บาท  

     1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1,188,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  1,188,000  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000 บาท แยกเป็น 

     1.2.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 132,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  132,000  บาท  

งบด าเนินงาน   รวม  1,780,000  บาท 

1. ค่าใช้สอย   รวม    942,000  บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

จ านวน  12,000  บาท   แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 12,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผูร้ับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  12,000  บาท  

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 930,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  930,000  บาท  
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2. ค่าวัสดุ       รวม    138,000 บาท 

2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  18,000  บาท  

2.2 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 20,000 บาท   แยกเป็น 

     2.2.1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  20,000  บาท  

2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ จ านวน 80,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร์ หรอืการแพทย์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  80,000  บาท  

2.4 วัสดุการเกษตร  จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  20,000  บาท  

3. ค่าสาธารณูปโภค  รวม  700,000  บาท 

3.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ค่าตรวจสอบหม้อแปลง 

ไฟฟูาของสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  500,000  บาท  

3.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสนามกีฬาจังหวัด 

ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  200,000  บาท  

งบลงทุน                 รวม   2,528,060   บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์             รวม   2,528,060   บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน        34,700   บาท    แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 5,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง ใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นเก้าอี้เบาะหนัง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 54x55x90 ซม.  

  - สามารถปรับระดับได้ดว้ยโชค  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 3 หนา้ที่ 575 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  5,200  บาท  

     1.1.2 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 9,800 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าโต๊ะท างานแบบเหล็ก ใช้ในราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  - เป็นโต๊ะท างานแบบเหล็ก  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.  

  - มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ลิน้ชัก  

  - พร้อมกุญแจล็อค  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หนา้ที่ 575 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 9,800 บาท  

     1.1.3 ค่าตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 

จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้  

  1) มีมือจับชนิดบิด  

  2) มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้  

  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่  3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 4  หน้าที่ 575 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  5,900  บาท  

     1.1.4 ค่าถังน้ า  จ านวน 13,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก  ขนาด

ความจุ 2,000 ลิตร  จ านวน 2 ถัง ๆ ละ 6,900 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้  

  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่นอ้ยกว่า 2,000 ลิตร  

          2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8 หนา้ที่  576   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  13,800  บาท  
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1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  13,000 บาท   แยกเป็น 

   1.2.1 ค่าปั๊มน้ า จ านวน 13,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ า  จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะ

ดังนี้  

  - Power (W) มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 700 วัตต์  

  - แรงดันไฟฟูา (V) 2 สาย 220v/50Hz  

- Maximun Head (m) ระยะส่งสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 40 เมตร  

  - Maximum Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที  

  - Bore Size in/out ท่อน้ าเข้า/ออก 25mm (1")  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 23 หนา้ที่ 581    

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  13,000  บาท  

1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   จ านวน  222,100  บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 ค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 14,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 14,600 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  

  1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุหรอืโลหะไม่เป็นสนิม  

  2) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว  

  3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ า  

  4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  

  5) ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  

  6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การตดิตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูดและไม่รวมเครื่อง 

กรองน้ า  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  9 หน้าที่ 577 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  14,600  บาท  

     1.3.2 ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จ านวน 170,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องตัด

หญ้าแบบนั่งขับ จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ  ดังนี้  

  1) เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า 15.5  แรงม้า  

  2) รัศมตีัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิว้  
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  3) มีกล่องหรอืถุงเก็บหญ้า  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  10  หน้าที่ 577 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  170,000  บาท  

     1.3.3 ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด

หญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  

  2) เครื่องยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  

  3) ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  

  4) พร้อมใบมีด  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 11 หนา้ที่ 577 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  19,000  บาท  

     1.3.4 ค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จ านวน 11,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 

ขนาด 22 นิว้ จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้ 

  1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใชเ้ครื่องยนต์แบบมอืถือ  

  2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  

  3) ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี  

  4) เครื่องยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  

  5) ใบมีดตัด  ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว้  

  6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 13 หนา้ที่ 578 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  11,000  บาท  

     1.3.5 ค่าเครื่องกรองน้ าดื่ม จ านวน 7,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ าดื่ม 

แบบ 5 ขั้นตอน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

  1) วัสดุผลิตจาก PVC แข็งแรงทนทานกับการใช้งานร่วมกับทุกสภาพน้ า  

  2) ระบบการกรองน้ า 5 ขั้นตอนปลอดภัย ไร้กังวลจากสารอันตราย  
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  3) ดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยด้วย PP Filter ที่ความละเอียดใน

การกรอง 10 ไมครอน  ดูดและดักจับสารเคมี กลิ่น สี คลอนรีน  ด้วย Activated Carbon ปรับสภาพน้ า 

ดักจับสารตะกั่ว แคดเมียม และปรอทที่ปนเปื้อนด้วย Resin Filter  

  4) กรองสิ่งปนเปื้อน และสิ่งสกปรกขนาดเล็กด้วยระบบการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน 

กรองได้ถึง 0.01 ไมครอน  

  5) ดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปรับรสชาติใหด้ีขึ้นดว้ยโพสท์คาร์บอน (Post AC)  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 14  หนา้ที่ 578 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  7,500  บาท  

1.4 ครุภัณฑ์กีฬา  จ านวน  2,258,260  บาท  แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าเสาประตูสนามฟุตบอล  จ านวน 60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาประตู

สนามฟุตบอล จ านวน 1 คู่  พร้อมตดิตั้ง  คุณลักษณะ ดังนี้  

  1) โครงเสาท าด้วยเหล็กกลม 4 นิว้ กว้าง 7.32 เมตร สูง 2.44 เมตร    

  2) สามารถถอดประกอบได้  

  3) มีปลอกฝังพืน้ลึก 80 ซม. เสริมเหล็กยึดพื้น  

  4) มีตะขอส าหรับติดตั้งตาข่ายรอบโครง   

  5) เสาเกี่ยวตาข่ายหลังท าด้วยเหล็กกลม 2 นิว้ สูง 2.44 เมตร  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  ข้อที่ 19 หนา้ที่  579 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  60,000  บาท  

    1.4.2 ค่าปูายบอกคะแนน  จ านวน  25,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ปูายบอกคะแนน  

คุณลักษณะ ดังนี ้ 

  1) จอ LED ขนาด สูง 80 ซม. กว้าง 120 ซม.  

  2) กล่องควบคุมการแสดงผลด้วยจอ LED ก าหนดเวลาเป็น 2 ช่วงเวลา ครึ่งแรกและ

ครึ่งหลัง ช่วงละ 20 นาที  

  3) สามารถตั้งค่าเวลาส าหรับเกมกีฬาตา่งๆ ได้  

  4) สามารถเคลื่อนย้ายโดยล้อเลื่อนและล็อคล้อให้อยู่กับที่ได้  
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  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 18 หนา้ที่  579  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  25,000  บาท  

     1.4.3 ค่าไฟฟาวล์ จ านวน 9,900 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อไฟฟาวล์  คุณลักษณะ ดังนี้  

  1) ผลติจากวัสดุน้ าหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  

  2) มีกล่องควบคุมวงจรและกระดิ่งสัญญาณ  

  3) มแีผน่ปูายแสดงตัวเลข เวลา 20-1 แบบไม่ใช้ไฟฟูา  

  4) แผ่นปูายลูกศรแสดงการขอเวลานอก  

  5) มีกล่องไฟฟาวล์ 2 กล่อง  แสดงเวลาฟาวล์รวม (สามารถใหแ้สงสว่างมองเห็น  

อย่างชัดเจน)  

  6) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10x10x50 ซม.  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 22 หนา้ที่ 580   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  9,900  บาท  

       1.4.4 ค่าม้านั่งส ารอง จ านวน 360,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ม้านั่งส ารอง  จ านวน  

3 คู่  คุณลักษณะ  ดังนี้  

      1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70x420x210 ซม.  

     2) ผลติจากโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กาง 1.25 นิว้  เคลือบน้ ายากันสนิมหรอืกวาไนท์  

     3) วัสดุมีน้ าหนักเบา  มีความแข็งแรง  

     4) มีหลังคาโปรงแสงและโครงหลงคาท าด้วยโลหะ หลังคามีขนาดเหมาะสมกับที่นั่ง 

นักกีฬา  

   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  20 หนา้ที่ 580  

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  360,000  บาท  
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      1.4.5 ค่ารถตีเส้นสนามฟุตซอล  จ านวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตีเส้นสนาม 

ฟุตซอล  คุณลักษณะ ดังนี้ 

   - วัสดุท าจากเหล็ก   

   - ความกว้างไม่ต่ ากว่า  19  เซนติเมตร 

   - ความสูงไม่ต่ ากว่า   100  เซนติเมตร 

   - ความยาวไม่ต่ ากว่า  28  เซนติเมตร 

- ล้อยางขนาดไม่ต่ ากว่า 4  นิว้  

- ใช้เทปหนา้กว้างได้ถึง 4 นิว้  

     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 17 หนา้ที ่ 579 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  25,000  บาท  

     1.4.6 ค่าเสาประตูและตาข่าย จ านวน 32,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาประตูและ 

ตาข่าย  คุณลักษณะ ดังนี้  

  - ประตูมาตรฐานการแขง่ขัน  ผลติจากเหล็กเหลี่ยม  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว X 3 นิ้ว X 

2 เมตร  พร้อมตาข่ายไนล่อนส าหรับกีฬาฟุตซอล  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 21 หนา้ที่  580  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  32,000  บาท  

     1.4.7 ค่าพื้นผิวสนามฟุตซอล  จ านวน 1,746,360 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพื้นผิวสนาม 

ฟุตซอลมาตรฐานกลางแจง้ พร้อมตดิตั้ง ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 22x42 เมตร รวมเป็น 924 ตารางเมตร    

  1) ผลติจากโพลีพร็อพโพลีน โคโพลีเมอร์  

  2) ขนาดแผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 200 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 มม. หนาไม่น้อยกว่า  

10 มม.  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  25 หนา้ที่ 581  

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  1,746,360  บาท  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (รหัส 00263 )  รวม  2,400,000   บาท   แยกเป็น 

งบด าเนินงาน      รวม  1,700,000   บาท 

1. ค่าใช้สอย      รวม  1,700,000   บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,700,000 บาท แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  งานประเพณีบุญผะเหวด งานประเพณี

บุญบั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีออก

พรรษา หรืองานอื่น ๆ ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง งานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด งานบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี

ภาคฤดูร้อน การส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการสืบทอดและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมท้องถิ่น การ

ส่งเสริมเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม การมุ่งค้นหา ยกย่องและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบ ารุงรักษา ศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8 หนา้ที่  356 

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

     1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะการแสดง ประจ าปี 2565 จ านวน 200,000 บาท  เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน เกี่ยวกับศิลปะการแสดง ต่างๆ เช่น ดนตรี การขับร้อง 

นาฏศิลป์ การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้านจัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) ข้อที ่7 หนา้ที่ 355 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  200,000  บาท  

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565    - 163 - 

 

     1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประจ าปี  2565 จ านวน 

300,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา  

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านจัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ข้อที ่4  หนา้ที่ 353 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  300,000  บาท  

     1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริม ท านุบ ารุงดา้นศาสนา ประจ าปี 2565 จ านวน 200,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงด้านศาสนา เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร  

กิจกรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์  กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมวัดและ 

ศาสนสถาน กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านจัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ข้อที ่ 3 หนา้ที่ 352 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  200,000  บาท  

งบเงินอุดหนุน          รวม  700,000  บาท 

1. เงนิอุดหนุน          รวม  700,000  บาท 

1.1 เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  จ านวน 500,000 บาท   แยกเป็น 

  1.1.1 อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียน

พรรษา 101 ประจ าปี 2565 จ านวน 500,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสืบสาน

ต านานเทียนพรรษา 101 ประจ าปี 2565 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 6 หนา้ที่ 354   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  500,000  บาท  
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1.2 เงนิอุดหนุนขององค์กรศาสนา  จ านวน  200,000  บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 อุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 

นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจ าปี 2565 จ านวน 200,000 บาท  

อุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ  

นักการเมอืงท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านจัดการ  

ศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดี  

ของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) ข้อที ่9  หนา้ที่ 357 

   - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  200,000  บาท  

งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว (รหัส 00264) รวม  300,000 บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินงาน    รวม  300,000  บาท 

1. ค่าใช้สอย    รวม  300,000  บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

300,000 บาท แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 300,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น  งานเทศกาลศิลปะจาก    

ฟางข้าว  และข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) ข้อที ่1  หนา้ที่ 313 

   - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ านวน  300,000  บาท  

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม  290,764,570  บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัส 00311) รวม 108,824,270 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม    24,773,170  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม    24,773,170  บาท 
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1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 13,876,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - กองชา่ง      จ านวน  12,784,900  บาท  

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   1,092,000  บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 77,220 บาท  แยกเป็น 

     1.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ของขา้ราชการ  ผูม้ีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหนง่ที่ได้รับ 

- กองชา่ง      จ านวน  67,200  บาท  

     1.2.2 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จ านวน 3,780 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าครองชีพส าหรับ 

ข้าราชการ ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับผูม้ีสทิธิ์ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 

- กองชา่ง      จ านวน  3,780  บาท  

       1.2.3 เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) จ านวน 6,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ 

ส าหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

   - กองชา่ง      จ านวน  6,240  บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน 175,200  บาท  แยกเป็น 

     1.3.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 175,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

   - กองชา่ง      จ านวน  157,200  บาท  

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   18,000  บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  5,365,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองชา่ง      จ านวน 5,365,920 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4,890,240 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1,812,240 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - กองชา่ง      จ านวน  1,623,240  บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    189,000  บาท  

     1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3,078,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

- กองชา่ง      จ านวน  3,078,000 บาท  
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1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 387,690 บาท แยกเป็น 

     1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 45,690 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน  45,690  บาท  

     1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 342,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

   - กองชา่ง      จ านวน  342,000  บาท  

งบด าเนินงาน   รวม   15,111,600   บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม      969,100   บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองชา่ง      จ านวน  200,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 416,400 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านส าหรับข้าราชการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองชา่ง      จ านวน  308,400  บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  108,000  บาท  

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 352,700 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิก 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   - กองชา่ง      จ านวน  322,900  บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    29,800  บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  2,610,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน 600,000  บาท   แยกเป็น 

    2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การจ้างเหมาแรงงานเพื่อบ ารุงรักษาถนน หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  

ต่าง ๆ จา้งเหมาแบกหามสัมภาระ จา้งเหมาก าจัดปลวก เป็นต้น  

- กองชา่ง      จ านวน  500,000  บาท  
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    2.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

  - กองชา่ง      จ านวน  100,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 1,010,000 บาท แยกเป็น 

     2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,010,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ. 2555  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  

- กองชา่ง      จ านวน  1,000,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน      10,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 1,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถใช้งานได้  

ตามปกติ 

- กองชา่ง      จ านวน  1,000,000  บาท  

3. ค่าวัสดุ   รวม  11,522,500  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 322,500 บาท แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 322,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

- กองชา่ง      จ านวน  300,000  บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    22,500  บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน   30,000  บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น แก้วน้ า , จานรอง , น้ ายาล้างจาน , 

น้ ายาดับกลิ่น  เป็นต้น 

- กองชา่ง      จ านวน  20,000  บาท  
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3.4 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 5,000,000 บาท  แยกเปน็ 

     3.4.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 5,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุซ่อม

ถนนและวัสดุอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน  5,000,000  บาท  

3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 600,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ 

ขนส่ง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน  600,000  บาท  

3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ

หล่อลื่น  และวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองชา่ง      จ านวน  5,000,000  บาท  

3.7 วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    

- กองชา่ง      จ านวน  30,000  บาท  

3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน  30,000  บาท  

3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  160,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เชน่ เมาส์ (Mouse) , แผ่นหรอืจานบันทึก 

ข้อมูล , หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

- กองชา่ง      จ านวน  150,000  บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   10,000  บาท  

3.10 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 300,000 บาท  แยกเป็น 

     3.10.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ  จ านวน 300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ ารุง 

รักษาชุดเจาะบ่อน้ าบาดาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  หัวเจาะ  มีดเล็บหัวเจาะ ก้านเจาะ     

ปั๊มน้ าโคลน  เป็นต้น     

- กองชา่ง      จ านวน  300,000 บาท  

3.11 วัสดุส ารวจ จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง      จ านวน  30,000  บาท  
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4. ค่าสาธารณูปโภค  รวม  10,000  บาท 

4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ 

สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม 

ที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ 

- กองชา่ง      จ านวน  10,000  บาท  

งบลงทุน รวม  68,939,500 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์ รวม  68,939,500 บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  58,000 บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 ค่าเก้าอี้ท างานเบาะหนัง จ านวน 35,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้นั่งท างาน 

ชนิดหุ้มเบาะหนัง จ านวน  10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นเก้าอีเ้บาะหนัง  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 60X60X110  ซม.  

  - สามารถปรับระดับได้ดว้ยโช้ค  

  - มีพนักพิงสูง     

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 3 หนา้ที่ 582 

- กองชา่ง      จ านวน  35,000  บาท  

     1.1.2 ค่าโต๊ะท างานแบบไม้ จ านวน 18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบไม้  

จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นโต๊ะท างานแบบไม้  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120X60X75 ซม.  

  - ลิน้ชักมีกุญแจล๊อค  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 4 หน้าที ่582 

- กองชา่ง      จ านวน  18,000  บาท  
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     1.1.3 คา่ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน 

จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต   

  - ด้านหน้าติดเหล็กทึบ   

  - เป็นตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 149X40X87 ซม.  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 5 หน้าที่ 583 

   - กองชา่ง       จ านวน  5,000  บาท  

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 52,715,000 บาท แยกเป็น 

     1.2.1 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 715,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1  คัน ๆ ละ 715,000 บาท ใช้ใน

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ  ดังนี้  

  - มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน  

  - มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรอืเก็บของได้  

  - เป็นกระบะส าเร็จรูป  

  - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  

  - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 6 หน้าที่ 583 

- กองชา่ง       จ านวน  715,000  บาท  

     1.2.2 ค่ารถซ่อมบ ารุงถนนลาดยางชนิดเร่งดว่น จ านวน 22,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อรถซ่อมบ ารุงถนนลาดยางชนิดเร่งดว่น จ านวน 1 คัน คุณลักษณะ ดังนี้  

  - เป็นรถบรรทุกชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  

  1) ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ท างานด้านหน้าของตัวรถและพับเก็บหลังห้องโดยสาร  

  2) ชุดเทท้ายเคลื่อนที่ท างานไหล่ทางและขอบทางดา้นซ้ายได้ 50 เซนติเมตร  

  3) พร้อมถังบรรจุหนิย่อยไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังบรรจุน้ ายาง  ไม่น้อยกว่า 

2,000 ลิตร    

  - ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม ปี 2563 เลขที่ 08070003   
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 8 หนา้ที่ 584      

- กองชา่ง       จ านวน  22,000,000  บาท  

     1.2.3 ค่ารถซ่อมบ ารุงและปูพืน้ผิวทาง จ านวน 30,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ 

ซ่อมบ ารุงและปูพืน้ผิวทาง จ านวน 1 คัน คุณลักษณะ  ดังนี้   

  - เป็นรถบรรทุกชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา  เครื่องยนต์มีก าลังสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 

360 แรงม้า  

  - พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงและปูพืน้ผิวทาง  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 24 หนา้ที่ 589       

- กองชา่ง      จ านวน  30,000,000  บาท  

1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 15,830,000 บาท แยกเป็น 

     1.3.1 ค่ารถกวาดถนนแบบลากจูง จ านวน 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกวาด

ถนนแบบลากจูง จ านวน 1 คัน ๆ ละ 380,000 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี้  

  - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร  

  - ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ  

  - ปรับองศาการกวาดได้  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 12 หนา้ที่ 585 

- กองชา่ง      จ านวน  380,000  บาท  

     1.3.2 ค่ารถโรยหินชนิดติดท้ายรถบรรทุก จ านวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถ

โรยหินชนิดติดท้ายรถบรรทุก จ านวน 1 คันๆ ละ 450,000 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

  - ใช้ลอ้เป็นต้นก าลังผา่นเกียร์  

  - ระบบโรยเป็นแบบถอยหลังโรย  

  - มีเกลียวเกลี่ยหนิให้กระจายสม่ าเสมอ  

  - ความกว้างในการโรยหนิไม่น้อยกว่า 3 เมตร  
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  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 11 หนา้ที่  585 

- กองชา่ง      จ านวน 450,000 บาท  

     1.3.3 ค่าชุดรถเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 15,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรถ 

เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

          - ชุดรถเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ าโคลน ชุดเครื่องเจาะบาดาล ประสิทธิภาพ 

การเจาะไม่น้อยกว่า 210 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ประกอบการเจาะครบชุด  

          - เป็นเครื่องขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลแบบ Hydraulic Top Head Drive พร้อมเครื่องสูบน้ า

โคลนชนิดลูกสูบแรงดันสูง ที่สามารถเจาะบ่อในระบบหมุนตรง (Direct Rotary) ด้วยน้ าโคลน (Mud 

rotary drilling) หรอืเจาะวิธีหมุนตรงโดยใช้ลม (Air rotary drilling) และเจาะด้วยวิธีหมุนกระแทก (Down 

the Hole Hammer method) เมื่อใชป้ระกอบร่วมกับเครื่องอัดอากาศ มีความสามารถเจาะบ่อน้ าบาดาล 

ในชั้นตะกอน (Alluvium formation) รูดินโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-12 นิ้ว หรือสามารถเจาะบ่อในช้ัน 

หินแข็ง (Rock formation) ได้ขนาด 5-8 นิ้ว ด้วยก้านเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3 ½  นิ้ว ความยาว  

3 เมตร เจาะได้ลกึไม่น้อยกว่า 210 เมตร  สมรรถนะทางเทคนิค (Technical performance capacity)  

  - แรงยกสูงสุด (Pull up force) ไม่น้อยกว่า 6,400 kg  

  - ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ของหัวหมุนเจาะ (Travelling speed) ไม่น้อยกว่า 30 

เมตรต่อนาที  

- ความเร็วรอบของหัวหมุนเจาะ (Rotation speed) ไม่น้อยกว่า 65 รอบต่อนาที (RPM)   

- แรงบิดของหัวหมุนเจาะสูงสุด (Rotation torque) ไม่น้อยกว่า 5,200 N-m  

  - เครื่องสูบน้ าโคลนปริมาณการไหลสูงสุด (Mud pump Flow rate) ไม่น้อยกว่า 750 

liter/ min ความดันสูงสุด (mud pump pressure) ไม่น้อยกว่า 20 bar    

  - รถบรรทุกติดตัง้เครื่องเจาะ แบบ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 

แรงม้า น้ าหนักบรรทุกรวม (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม    

  - เครื่องยนต์ต้นก าลังของเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบาย  ความ

ร้อนดว้ยน้ า ก าลังสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 80 แรงม้า   

  - ระบบไฮดรอลิคการขุดเจาะสามารถสร้างแรงดันได้ไม่นอ้ยกว่า 250 บาร์  

  - เสากระโดงสามารถรับน้ าหนักยกได้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 กิโลกรัม มีความยาว ไม่น้อย

กว่า 6 เมตร  

  - รถบรรทุกติดตัง้เครื่องอัดอากาศแบบ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 

210 แรงม้า น้ าหนักบรรทุกรวม (G.V.W)ไม่น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม  
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  - เครื่องอัดอากาศ เป็นเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่แบบสกรู ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 

ไม่น้อยกว่า 6 สูบ ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า สามารถท าแรงดันอากาศได้ไม่น้อยกว่า 380 psi 

(25 บาร์) สามารถผลิตปริมาณอากาศได้ ไม่น้อยกว่า 890 cfm (380 l/s)  

  - กระบอกเจาะหนิสามารถรับแรงดันอากาศได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญช ีมาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน 

ท้องตลาดและมีความจ าเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 17 หน้าที่ 587 

    - กองชา่ง      จ านวน  15,000,000  บาท  

  1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 54,500 บาท แยกเป็น 

       1.4.1 ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 54,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง   

ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

    - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  

    - เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  

    - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  

    - พร้อมใบมีด  

    - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงานงบประมาณ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 22 หนา้ที่ 588 

    - กองชา่ง      จ านวน  54,500  บาท  

1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 45,500 บาท แยกเป็น 

     1.5.1 ค่าแม่แรงแบบไฮดรอลิคสนาม (แบบแยกส่วน) ขนาด 60 ตัน จ านวน 12,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงแบบไฮดรอลิคสนาม (แบบแยกส่วน) ขนาด 60 ตัน จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 

12,000 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานแต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและ 

มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  18 หนา้ที ่ 587 

    - กองชา่ง      จ านวน  12,000  บาท  
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       1.5.2 ค่าแมแ่รงตะเฆ่ ขนาด 2  ตัน จ านวน 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ 

ขนาด 2 ตัน จ านวน 2 เครื่องๆละ 11,000  บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ  ดังนี ้ 

    - เป็นแมแ่รงแบบตะเฆ่  มีด้ามคันโยกแบบมอืถือ  

    - ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ าหนักได้ขัน้ต่ า  

    - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 19 หนา้ที่  587 

    - กองชา่ง      จ านวน  22,000  บาท  

       1.5.3 ค่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบตู้มีล้อเข็น จ านวน 11,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  แบบตู้มีลอ้เข็น ขนาด 100 แอมป์ แรงดัน  DC ออกไม่น้อยกว่า 60 โวลท์ จ านวน 

1 เครื่อง ๆ ละ 11,500 บาท  ใชใ้นราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   

    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานแตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด และ

มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหา  เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 23 หนา้ที่  588 

    - กองชา่ง      จ านวน  11,500  บาท  

  1.6 ครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 133,600 บาท แยกเป็น 

     1.6.1 ค่ากล้องระดับ จ านวน 30,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาดก าลัง 

ขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 30,600 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี้  

  - ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า   

     1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพรอ้มขาตั้ง และสต๊าปแบบชัก 

     2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  

     3) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  

     4) ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลเิมตร  

     5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ  

1 องศา 20 ลิปดา  

     6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร  

     7) ค่าตัวคูณคงที่ 100  

     8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการท างานของระบบอัตโนมัติ ไม่

น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา  
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     9) ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลเิมตร  

    10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลปิดา ต่อ 2 มิลลเิมตร หรือไวกว่า  

    11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มขีีดก ากับทุก ๆ 1 องศา  

    12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลเิมตร  

    13) อ่านค่ามุมโดยตรงไมเ่กิน 1 องศา  

    14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา  

    15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  

    16) อุปกรณ์ประกอบด้วย       

   (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้       

   (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึน้ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด       

   (3) มีฝาครอบเลนส์       

   (4) มีชุดเครื่องมอืปรับแก้ประจ ากล้อง  

  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงานงบประมาณ  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 20 หน้าที ่ 588 

   - กองชา่ง       จ านวน  30,600  บาท  

       1.6.2 ค่ากล้องวัดมุม จ านวน 103,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 103,000 บาท 

ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี้  

   แบบอิเล็กทรอนิกส์  

1) อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )  

  (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง  

   (2)  ก าลังขยาย 30 เท่า  

      (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลเิมตร  

      (4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ  

1 องศา 20 ลิปดา  

      (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร  

      (6) ค่าตัวคูณคงที่ 100  

      (7) ค่าตัวบวกคงที่ 0  

      (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการท างาน + / -3 ลิปดา  

      (9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหนว่ยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลข 

อ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หนา้ ของตัวกล้อง  
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       (10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา  

   (11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกนิ 5 พิลิปดา  

   (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลเิมตรหรอืดีกว่า  

   (13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลเิมตรหรอืดีกว่า  

   (14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง  

   (15) มีแบตเตอรี่ตดิตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้  

   (16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  

   (17) อุปกรณ์ประกอบ  

- ขากล้องเลื่อนขึน้ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด  

- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  

- มีฝาครอบเลนส์  

- ที่ชาร์ทแบตเตอรี่  

- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง  

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 21 หนา้ที่ 588 

   - กองชา่ง      จ านวน  103,000  บาท  

1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 102,900 บาท แยกเป็น 

     1.7.1 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 12,900 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

4,300 บาท  ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ ดังนี ้ 

  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงาน 

ผูผ้ลติ  

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi  

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า ต่อ

นาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที  

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรอื 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น  

  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
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  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หนา้ที่ 582 

    - กองชา่ง       จ านวน  12,900  บาท  

       1.7.2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 2 จ านวน 90,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะ ดังนี้  

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย   

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB   

  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 

ดังนี้        

  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด ไม่น้อย

กว่า 2 GB หรอื        

  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื        

  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก ใน

การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

  – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หนว่ย   

  - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง   

  - มีแปูนพมิพ์และเมาส์   

  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย  
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  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 1 หนา้ที่ 582 

- กองชา่ง      จ านวน  90,000  บาท  

งานก่อสร้าง  (รหัส 00312 )   รวม  181,940,300  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน    รวม  181,940,300  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์    รวม       250,000  บาท 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง ของ

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จ านวน 250,000 บาท 

แยกเป็น 

       1.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จ านวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มีสภาพดีขึ้น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

โครงสรา้งของครุภัณฑข์นาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรอืค่าซ่อมกลาง) 

  - กองชา่ง      จ านวน  250,000  บาท  

2. ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง            รวม  181,690,300  บาท 

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จ านวน  174,379,300  บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11  ต าบล

ปุาสังข์ - บ้านงูเหลือม  ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,000,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°48'17.8"N 103°40'02.5"E 

จุดสิน้สุด 15°50'34.6"N 103°40'23.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 7/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ขอ้ที่ 67 หนา้ที่ 167 

       2.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายทางบ้านดอนแคน  ต าบล     

ศรีโคตร  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองสังข์ ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน 3,000,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 946 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

15°45'42.6"N 103°33'53.3"E จุดสิน้สุด 15°44'33.2"N 103°33'10.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 8/2565 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  68 หนา้ที่ 167 
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       2.1.3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านสวนอ้อย - บ้านยางสินไชย 

ต าบลเมืองน้อย - ทางหลวง 2043 อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท  ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°58'07.6"N 103°46'56.2"E 

จุดสิ้นสุด 15°57'03.2"N 103°47'15.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 9/2565 

        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 66  หนา้ที่  166 

       2.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายจากบ้านหนองอีด า 

ต าบลกู่กาสิงห์ - บ้านโพนทอน ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

2,860,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

15°34'51.9"N 103°39'56.9"E จุดสิ้นสุด 15°30'44.3"N 103°33'42.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่  

10/2565 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 5 หนา้ที่ 146 

       2.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 3 

ต าบลวารสีวัสดิ์ – ทางหลวงหมายเลข 2043 อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,840,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°42'38.4"N 

104°03'16.4"E จุดสิน้สุด 15°42'39.8"N 104°03'39.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 11/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 69 หนา้ที่ 167 

       2.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวใหญ่  ต าบล     

โคกสว่าง - บ้านวารีสวัสดิ์ ต าบลวารีสวัสดิ์ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,140,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°38’46.4”N 

104°03’05.5”E จุดสิน้สุด 15°41’14.7”N 104°02’57.3”E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 12/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 19 หนา้ที ่ 151 

       2.1.7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ต าบลศรีสว่าง 

- บ้านโพนทอง ต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°31'57.7"N 103°55'03.6"E 

จุดสิ้นสุด 15°28'51.2"N 103°54'16.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 13/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  70  หน้าที่  168 
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       2.1.8 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ต าบล

โคกสว่าง - บ้านกุดขุ่น ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4,070,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°16'09.0"N 

104°16'28.1"E จุดสิน้สุด 16°18'49.5"N 104°15'20.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 14/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  71  หนา้ที่  168 

       2.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแวงห้วยทราย  

หมู่ที่ 5 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี - บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลกกโพธิ์ อ าเภอหนองพอก จังหวัด 

ร้อยเอ็ด จ านวน 4,200,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.04 เมตร 

จุดเริ่มต้น 16°21'03.2"N 104°03'58.3"E จุดสิ้นสุด 16°18'10.6"N 104°05'51.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. 

เลขที่ 15/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  44 หนา้ที่ 159 

       2.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10 ต าบล

โหรา - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,997,000 

บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°51'46.7"N 

103°48'42.2"E จุดสิน้สุด 15°49'39.9"N 103°49'59.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 16/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่  72 หนา้ที่ 168 

       2.1.11 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 12 

ต าบลหนองขาม - บ้านศาลา หมู่ที่ 10 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

3,990,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

15°48'33.1"N 103°52'42.0"E จุดสิ้นสุด 15°49'06.8"N 103°54'30.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

17/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 73 หนา้ที่  169 

       2.1.12 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายทางหลวงแผ่นดิน 215 

- บ้านดอนแคน ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°28'37.9"N 103°46'26.8"E 

จุดสิ้นสุด 15°27'14.8"N 103°47'29.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 18/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 74  หนา้ที่ 169 
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  2.1.13 ปรับปรุงถนนลาดยางผวิจราจร Asphaltic Concrete  สายทางหลวง 202 – บ้านเปลือยน้อย 

ต าบลบ่อพันขัน – บ้านตาเณร ต าบลจ าปาขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ – บ้านม่วงหวาน ต าบลเด่นราษฏร์  อ าเภอ

หนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  3,000,000  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 958 เมตร 

หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°38'12.7"N 103°53'30.3"E จุดสิ้นสุด 15°33'23.4"N 103°56'43.2"E ตามแบบ 

อบจ.รอ. เลขที่ 119/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  158  หนา้ที่ 197 

       2.1.14 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านเขวา ต าบลหนองแวง 

- บ้านหนองตาไก้ ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°06'58.0"N 103°34'22.3"E 

จุดสิน้สุด 16°07'01.3"N 103°33'04.5"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 20/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1 หนา้ที่ 145 

       2.1.15 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 7 

ต าบลโนนตาล - ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°57'58.7"N 

103°40'49.8"E จุดสิ้นสุด 15°57'18.2"N 103°40'51.5"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 21/2565 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 3 หนา้ที่ 145 

       2.1.16 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 6 

ต าบลเมืองสรวง - ทางหลวง 215 (สายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองผือ 

อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 8,630,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

2,635 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°48'46.0"N 103°44'22.4"E จุดสิ้นสุด 15°47'52.0"N 

103°43'40.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 22/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  76  หนา้ที่ 170 

       2.1.17 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหลวง 215 - บ้านปุายาง 

ต าบลหนองผือ อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7,220,000 บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 2,145 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°49'06.8"N 103°42'55.5"E จุดสิ้นสุด 

15°49'42.1"N 103°42'15.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 23/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 34  หนา้ที่ 156 
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       2.1.18 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 

ต าบลสระบัว - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

5,900,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

15°34'11.1"N 103°21'36.3"E จุดสิ้นสุด 15°35'13.8"N 103°21'55.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

24/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  77 หนา้ที่  170 

2.1.19 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete  สายบ้านโคกทม หมู่ที่ 2 ต าบลบัว

แดง – บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°59'85.85"N 

103°32'43.83"E จุดสิน้สุด 15°59'73.66"N 103°32'31.14"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 118/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 95 หนา้ที่ 426 

       2.1.20 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Asphaltic Concrete สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7,500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,162 เมตร หนา 

0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°25'06.1"N 103°57'20.9"E จุดสิ้นสุด 16°26'11.4"N 103°56'42.5"E ตามแบบ 

อบจ.รอ. เลขที่ 26/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 61 หนา้ที่ 165 

       2.1.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงแดง ต าบลดงแดง - บ้านปุาม่วง 

ต าบลปุาสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,500 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°51'08.2"N 103°37'40.5"E จุดสิ้นสุด 

15°48'55.2"N 103°38'36.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 27/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 384 หนา้ที่ 273 

       2.1.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ้น หมู่ที่ 15 ต าบลหัวช้าง - บ้านดงแดง 

ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,500 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°38'50.1"N 103°54'47.9"E จุดสิ้นสุด 

15°51'04.6"N 103°38'53.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 28/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  385 หนา้ที่ 273 
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       2.1.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ต าบลหัวช้าง -     

บ้านข่าใหญ่ ต าบลหนองผือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°49'03.6"N 103°33'22.7"E 

จุดสิ้นสุด 15°49'23.3"N 103°30'48.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 29/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 386 หนา้ที่ 274 

        2.1.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาค า หมู่ที่ 4 ต าบลดงกลาง – เขต

ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°49'20.2"N 103°36'33.6"E จุดสิ้นสุด 

15°51'04.4"N 103°38'52.3"E  ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 30/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 387  หนา้ที่ 274 

 2.1.25 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟูา – บ้านหนองแก  

ต าบลลิ้นฟูา  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร  ยาว  241 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°50'49.0"N 103°33'22.0"E จุดสิ้นสุด 

15°46'33.1"N 103°26'41.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 120/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหา รส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 254  หนา้ที่ 229 

       2.1.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยคาม - บ้านท่าเยี่ยม ต าบลนิเวศน์ - 

ทางหลวง 23 อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°03'47.6"N 103°43'04.3"E จุดสิ้นสุด 16°04'11.3"N 

103°43'28.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 32/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 389 หนา้ที่ 275 

       2.1.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไก่ปุา ต าบลหนองพอก - บ้านปุาสุ่ม 

ต าบลอุ่มเม้า อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°04'54.1"N 103°45'50.4"E จุดสิ้นสุด 16°04'54.2"N 

103°46'49.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 33/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  390  หนา้ที่ 275 
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       2.1.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานทุ่ง ต าบลสิงห์โคก - บ้านหัวหนองแวง 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 339,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°42'12.0"N 103°40'07.4"E จุดสิ้นสุด 15°43'02.4"N 

103°38'45.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 34/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 339  หนา้ที่ 258 

       2.1.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเม้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย  

- เขตต าบลปุาสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,196,000 บาท ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°45'56.1"N 103°40'00.5"E จุดสิ้นสุด 

15°48'34.7"N 103°39'35.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 35/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  341  หนา้ที่ 259 

       2.1.30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวโนน ต าบลดงครั่งน้อย - 

บ้านเมืองบัว ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°30'44.4"N 103°33'32.7"E จุดสิ้นสุด 

15°34'36.4"N 103°35'29.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 36/2565 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่ 340  หนา้ที ่ 258 

       2.1.31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยพัฒนา ต าบลดงครั่งใหญ่ อ าเภอ 

เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตต าบลดู่นาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 497,000 

บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°26'41.6"N 

103°30'55.8"E จุดสิน้สุด 15°20'54.0"N 103°30'10.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 37/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 342  หน้าที่ 259 

       2.1.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวดอนต้อน ต าบลโพนทราย - 

บ้านขี้เหล็ก ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°29'04.3"N 103°59'47.8"E จุดสิ้นสุด 

15°26'26.1"N 103°58'25.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 38/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่ 391 หนา้ที่ 275 
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      2.1.33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงกลาง ต าบลเกาะแก้ว - บ้านนากระตึบ 

ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°09'14.3"N 103°51'26.8"E จุดสิ้นสุด 16°08'32.1"N 

103°53'11.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 39/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  361 หนา้ที่ 265 

       2.1.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค่นุน่ ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูมิ - บ้าน

โคกกลาง ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°08'01.5"N 103°57'26.5"E จุดสิ้นสุด 

16°10'37.2"N 104°01'30.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 40/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 358 หนา้ที่ 264 

       2.1.35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกฮัง หมู่ที่ 4 ต าบลจ าปาขัน – บ้าน

หนองหูลิงน้อย ต าบลบ่อพันขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิว

จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°35'51.0"N 103°55'26.4"E 

จุดสิน้สุด 15°35'38.1"N 103°54'43.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 41/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 350  หนา้ที่ 262 

       2.1.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านใหม่หมอตา หมู่ที่ 11  ต าบลดอกไม้ - 

บ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,900 บาท ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°39'03.8"N 103°46'46.7"E 

จุดสิน้สุด 15°37'51.7"N 103°48'34.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 42/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 392  หนา้ที่  276 

      2.1.37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองทุ่ง - บ้านแวง    

หมู่ที่ 8 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 603,100 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°37'27.8"N 103°52'03.4"E จุดสิ้นสุด 

15°38'32.6"N 103°50'07.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 43/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 354  หนา้ที่ 263 
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       2.1.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ต าบลเมืองทุ่ง - บ้านหนองหูลิง 

ต าบลทุ่งศรีเมือง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,424,300 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 378 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°35'26.1"N 103°51'23.3"E จุดสิ้นสุด 

15°36'22.5"N 103°51'16.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 44/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  349 หน้าที่ 261 

       2.1.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก ต าบลหัวโทน - บ้านหนองแล้ง 

ต าบลห้วยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 951,500 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร  ยาว 300  เมตร  หนา 0.15 เมตร  จุดเริ่มต้น 15°44'07.3"N 103°52'49.8"E จุดสิ้นสุด 15°42'49.4"N 

103°53'04.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 45/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 352 หนา้ที่ 262 

       2.1.40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหินลาด – บ้าน

หนองสิม ต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 478,900 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°41'55.4"N 103°52'39.5"E จุดสิ้นสุด 

15°38'15.4"N 103°51'48.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 46/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 371  หนา้ที่  269 

       2.1.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยหินลาด – บ้าน

หนองยางน้อย ต าบลหัวช้าง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 535,600 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°41'35.6"N 103°50'28.5"E จุดสิ้นสุด 

15°36'33.6"N 103°54'24.5"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 47/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  372  หนา้ที่ 269 

       2.1.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลสระคู - บ้าน

ขัดเค้า ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°35'50.2"N 103°46'34.8"E จุดสิ้นสุด 

15°35'16.9"N 103°45'46.5"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 48/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 370  หนา้ที่ 268 
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       2.1.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ต าบลทุ่งกุลา - เขตต าบล

ทุ่งหลวง  อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°29'41.0"N 103°49'38.4"E จุดสิ้นสุด 15°30'07.6"N 

103°47'12.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 49/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 369  หนา้ที่ 268 

       2.1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นเหนือ ต าบลขอนแก่น - บ้าน

ต าแย ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,999,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°57'50.2"N 103°32'23.8"E จุดสิ้นสุด 

16°03'25.8"N 103°35'53.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 50/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  393  หนา้ที่  276 

       2.1.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน - บ้านหนองคูขาด ต าบลขอนแก่น 

- เชื่อมทางหลวง 2045 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,000,000 บาท  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 15°53'43.0"N 103°40'05.9"E จุดสิ้นสุด 

15°59'41.9"N 103°43'30.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 51/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 374  หนา้ที่ 270 

       2.1.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทวาภิบาล ซอย 16,18 ต าบลในเมือง 

เชื่อมบ้านน้อยในเมือง หมู่ที่ 1 ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

350,000 บาท ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°03'05.8"N 

103°39'56.5"E จุดสิ้นสุด 16°04'13.9"N 103°39'34.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 52/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 373 หน้าที่ 269 

       2.1.47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก (แยกถนนค าอุปราช - โคกกกม่วง) - 

บ้านหนองหม้อ ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 498,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°10'32.3"N 104°00'54.1"E 

จุดสิน้สุด 16°10'00.1"N 104°00'26.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 53/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 367 หนา้ที่ 267 
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       2.1.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้ม้า ต าบลโนนชัยศรี - บ้าน

หนองดง ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16°11'55.0"N 103°56'56.3"E จุดสิ้นสุด 16°13'29.7"N 

103°55'21.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 54/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  368 หนา้ที ่ 268 

       2.1.49 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแวง ต าบลหนองผือ 

- บ้านหนองฮู ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°49'03.8"N 103°29'45.4"E 

จุดสิน้สุด 15°49'06.5"N 103°26'45.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 55/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  308  หนา้ที ่247 

       2.1.50 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวง 3039 – บ้าน

หนองทัพไทย ต าบลหนองไผ่ - ทางหลวง 2043 - บ้านหนองบัวน้อย ต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 

0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°00'29.5"N 103°44'06.2"E จุดสิ้นสุด 15°56'57.3"N 103°44'10.2"E ตาม

แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 56/2565 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 321  หนา้ที่ 251 

       2.1.51 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1020 ทางหลวง 

หมายเลข 23 - บ้านเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,160,000 

บาท  ขนาดผิวจราจร  ยาว 1,200 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ขยายไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°01'40.9"N 103°51'47.4"E จุดสิน้สุด 15°58'42.9"N 103°50'54.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 57/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  309  หนา้ที่  247 

       2.1.52 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านท่าโพธิ์ ต าบลทุ่งเขาหลวง 

- บ้านค้อชา - บ้านดอนเกลือ ต าบลบึงงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°00'36.5"N 

103°51'27.6"E จุดสิน้สุด 15°59'46.3"N 103°53'49.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 58/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 310 หนา้ที่ 248 
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       2.1.53 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่า ต าบลเหล่า อ าเภอ

ทุ่งเขาหลวง - บ้านมะยาง ต าบลเมืองน้อย อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,440,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°58'03.0"N 103°49'09.5"E 

จุดสิน้สุด 15°58'22.0"N 103°49'38.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 59/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 320  หนา้ที่ 251 

       2.1.54 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโปโล ต าบลดอนโอง – 

บ้านหนองอึ่ง ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจร  

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°12'40.5"N 103°47'15.2"E จุดสิ้นสุด 

16°13'23.2"N 103°48'12.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 60/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 226 หนา้ที่ 220 

       2.1.55 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ 

- บ้านเมืองเปลือย ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4,000,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°02'01.6"N 103°32'43.8"E 

จุดสิน้สุด 16°00'39.5"N 103°32'49.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 61/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 269  หนา้ที่ 234 

       2.1.56 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1085 บ้านหนองฮี 

ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน 4,520,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

15°36'54.98"N 103°59'45.26"E จุดสิ้นสุด 15°37'06.42"N 103°59'37.09"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

62/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 311  หน้าที่ 248 

       2.1.57 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเหนือ ต าบลหนองแวง - 

บ้านสิงห์โคก ต าบลสิงห์โคก อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,392,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°43'57.8"N 103°38'17.8"E จุดสิ้นสุด 

15°41'23.3"N 103°40'03.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 63/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  312  หนา้ที่ 248 
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       2.1.58 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านฝาง ต าบลบ้านฝาง 

อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 412,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°41'58.6"N 103°25'56.8"E 

จุดสิ้นสุด 15°52'36.0"N 103°21'05.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 64/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 125 หนา้ที่  186 

       2.1.59 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจานทุ่ง ต าบลสิงห์โคก 

อ าเภอเกษตรวิสัย - บ้านพังหาด ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 801,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°42'12.0"N 103°40'07.4"E 

จุดสิน้สุด 15°44'48.4"N 103°43'13.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 65/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 118 หนา้ที่ 184 

       2.1.60 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเมืองบัว ต าบลเมืองบัว - 

ทางหลวงชนบท รอ 3071 อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,004,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°36'30.2"N 103°36'00.2"E 

จุดสิน้สุด 15°37'28.6"N 103°33'20.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 66/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 120 หนา้ที่ 185 

       2.1.61 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบจ.รอ 1007 บ้านเหล่างิ้ว 

- บ้านอนามัย - ทช.2020 บ้านดงเครือวัลย์ ต าบลผักแว่น อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°09'36.5"N 103°36'30.5"E จุดสิ้นสุด 16°09'54.8"N 103°32'33.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

67/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 313 หนา้ที่ 249 

       2.1.62 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1033 บ้านดอนแดง 

- บ้านบุ่งคล้า ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,034,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°11'03.2"N 103°44'26.2"E จุดสิ้นสุด 

16°11'42.0"N 103°44'40.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 68/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 314 หนา้ที่  249 
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       2.1.63 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว 

- บ้านเจริญศิลป์ ต าบลสระแก้ว อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,020,000 บาท  ขนาด         

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°41’29.7”N 104°05’21.5”E 

จุดสิน้สุด 15°41’04.0”N 104°06’42.4”E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 69/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 131 หนา้ที่ 188 

       2.1.64 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพนดวน ต าบลศรีสว่าง - 

บ้านปลาคูณ ต าบลท่าหาดยาว  อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°31'41.8"N 103°50'45.6"E จุดสิ้นสุด 

15°28'46.4"N 103°52'47.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 70/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 315 หนา้ที ่ 249 

       2.1.65 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านน้ าเที่ยง ต าบลนางาม 

- บ้านไชยวาน ต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 291 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°54'53.7"N 103°58'22.4"E จุดสิ้นสุด 

15°56'14.3"N 103°54'09.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 71/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  231 หนา้ที่ 221 

       2.1.66 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองส าราญ – บ้าน 

หนองแคน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°08'55.8"N 103°55'49.6"E จุดสิ้นสุด 

16°08'54.8"N 103°55'54.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 72/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 151 หนา้ที่ 195 

       2.1.67 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสามแยกคอยนาง – 

บ้านคอกควาย ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 999,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°05'05.5"N 103°58'56.9"E จุดสิ้นสุด 

16°06'33.8"N 104°00'38.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 73/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ขอ้ที่ 142 หนา้ที ่192 
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       2.1.68 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านขว้าง ต าบลนาเมือง - 

ทางหลวงชนบทบ้านนาเมือง - ดงกลาง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,000,000 บาท ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 708 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°04'11.1"N 103°56'17.7"E 

จุดสิน้สุด 16°05'20.2"N 103°56'04.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 74/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 316 หนา้ที่ 250 

       2.1.69 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวง 2046 (เสลภูมิ-โพนทอง) จ านวน 499,000 

บาท  ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 309 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°08'43.4"N 

103°56'34.9"E จุดสิน้สดุ 16°08'52.8"N 103°55'48.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 75/2565 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564   ข้อที่ 317 หนา้ที่ 250 

       2.1.70 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองไผ่ ต าบลศรีวิลัย 

- บ้านหนองแงน ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°07'09.0"N 104°04'53.5"E จุดสิ้นสุด 

16°03'02.8"N 103°58'57.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 76/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 154 หนา้ที่ 196 

       2.1.71 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองฟูา ต าบลโพธิ์ทอง - 

บ้านสีเสียด ต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°08'27.1"N 104°08'18.1"E จุดสิ้นสุด 

16°08'40.0"N 104°04'19.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 77/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  144 หนา้ที่ 193 

       2.1.72 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวคู ต าบลบึงเกลือ - 

บ้านตาลม ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

7.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°59'44.9"N 103°59'45.4"E จุดสิ้นสุด 

16°00'43.3"N 104°00'17.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 78/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  147 หนา้ที่ 194 
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       2.1.73 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวคู - บ้านโนนสว่าง 

ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,999,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  

5.00 เมตร ยาว 1,148 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°01'01.4"N 104°00'15.6"E จุดสิ้นสุด 

15°59'37.0"N 103°59'50.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 79/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 318 หนา้ที่ 250 

       2.1.74 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดงแจ้ง ต าบลเหล่าน้อย - 

บ้านสีเสียด ต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

8.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°08'20.4"N 104°08'13.8"E จุดสิ้นสุด 

16°08'40.0"N 104°04'19.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 80/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 143 หนา้ที่  192 

       2.1.75 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายล าห้วยเหนือ (ช่วงถนน

บ้านท่านคร - สะพานล าห้วยเหนือ) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

990,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°03'54.0"N 103°37'32.0"E จุดสิ้นสุด 16°03'53.5"N 103°37'47.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

81/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  319 หนา้ที่ 251 

       2.1.76 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบจ.รอ.1056 บ้านเขวาทุ่ง 

ต าบลสระบัว - บ้านแสนสี ต าบลดอกล้ า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,100,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°32'48.5"N 103°24'03.6"E 

จุดสิน้สุด 15°34'28.3"N 103°18'18.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 82/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  209 หนา้ที่ 214 

       2.1.77 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1063 บ้านกุดก่วง 

ต าบลวังสามัคคี - บ้านท่าส าราญ ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°17'11.0"N 104°01'29.4"E 

จุดสิน้สุด 16°14'37.4"N 104°01'06.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 83/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 278 หนา้ที่ 237 
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       2.1.78 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านค าพระ - บ้านค าอุปราช 

ต าบลสว่าง - เชื่อมทางหลวงชนบท อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท  ขนาด        

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°11'56.6"N 104°01'06.0"E 

จุดสิน้สุด 16°13'16.3"N 104°00'36.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 84/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่299 หนา้ที่ 244 

       2.1.79 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านค าอุปราช ต าบลสว่าง - 

บ้านโคกกกม่วง ต าบลโคกกกม่วง  อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดผิวจราจร

กว้าง  6.00 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°11'31.3"N 104°00'27.0"E จุดสิ้นสุด 

16°10'47.6"N 103°59'41.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 85/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  290 หนา้ที่ 241 

       2.1.80 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านไชยบุรี ต าบลโนนชัยศรี - 

บ้านโพธิ์เงิน ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°14'41.8"N 103°58'16.1"E จุดสิ้นสุด 

16°15'59.2"N 103°56'15.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 86/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  300 หนา้ที่ 244 

       2.1.81 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสนามเปูา ต าบลโนนชัยศรี 

- บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 494,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16°22'26.4"N 103°59'56.3"E จุดสิ้นสุด 16°23'08.5"N 

103°57'02.7"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 87/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 296 หนา้ที่ 243 

       2.1.82 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1065 บ้าน

ค าอุปราช ต าบลสว่าง-บ้านหนองบุ่ ง  ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

จ านวน 498,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°11'27.5"N 104°00'30.0"E จุดสิ้นสุด 16°08'34.1"N 104°00'32.4"E ตามแบบ  อบจ.รอ. เลขที่ 

88/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 280 หนา้ที่ 238 
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       2.1.83 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขี้เหล็ก ต าบลอุ่มเม้า - บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ ่

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 15°58'33.5"N 103°46'31.3"E จุดสิ้นสุด 15°59'15.1"N 103°47'32.2"E 

ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 89/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 398  หนา้ที่ 278 

       2.1.84 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะเทศบาลต าบลอุ่มเม้า - บ้านหนองหญ้าหวาย 

ต าบลอุ่มเม้า อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16°00'22.0"N 103°46'14.8"E จุดสิ้นสุด 15°59'40.2"N 

103°45'13.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่90/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 397  หนา้ที่ 278 

       2.1.85 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฉวะ หมู่ 10 ต าบลหนองพอก - บ้านหนองพอก หมู่ที ่

11 เขตเทศบาลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,450,000 บาท ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16°18'39.3"N 104°12'08.1"E จุดสิ้นสุด 

16°18'54.6"N 104°11'57.8"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 91/2565 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 396 หนา้ที่ 277 

       2.1.86 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านปลาโด หมู่ที่ 9 ต าบลหนองพอก - บ้านหนองพอก หมู่ที ่

9 ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 480,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16°19'16.8"N 104°12'29.0"E จุดสิ้นสุด 16°18'36.7"N 

104°12'39.0"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 92/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  395 หนา้ที่ 277 

       2.1.87 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนแคน – บ้าน 

สาหร่าย ต าบลทุ่งกุลา - เขตต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 

บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 918 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°26'46.1"N 

103°45'47.6"E จุดสิน้สุด 15°26'45.1"N 103°47'34.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 107/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  79  หนา้ที่ 171 
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       2.1.88 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านปลาค้าว ต าบลจ าปาขัน - 

ทางหลวง 202 อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 15°40'40.2"N 103°56'50.3"E จุดสิ้นสุด 

15°38'12.5"N 103°53'30.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 108/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 80 หนา้ที่ 171 

       2.1.89 โครงการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (ZipLine) หอชมเมือง (รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน 15,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (ZipLine) หอชมเมือง 

(รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด จากชั้นที่ 35 ไปบึงพลาญชัย พร้อมชุดนิรภัยบุคคล จ านวน 50 ชุด พิกัดที่ตั้ง 

55°55'00"N 75°55'00"E เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 

116/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หน้าที่  523  

  - กองชา่ง      จ านวน  15,000,000  บาท  

       2.1.90 ค่าปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6,480,000 บาท เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น งานวางท่อและบ่อพักงานท าผิวถนน 

ลาดยางใหม ่ ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 89/2564  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 5 หนา้ที่ 364 

    - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จ านวน  6,480,000  บาท  

2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 4,041,000 บาท แยกเป็น 

       2.2.1 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 2 แยก 1,3 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,677,000 บาท กว้าง 0.55 เมตร ยาว 756 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°03'30.9"N 103°37'42.7"E จุดสิน้สุด 16°03'31.1"N 103°37'37.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 93/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 411 หนา้ที่  283 

    - กองชา่ง       จ านวน  1,677,000  บาท  

       2.2.2 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 4 แยก 3 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 398,000 บาท กว้าง 0.55 เมตร ยาว 200 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°03'30.1"N 103°37'42.6"E จุดสิน้สดุ 16°03'29.3"N 103°37'46.1"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่  94/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  412 หนา้ที ่283 

   - กองชา่ง          จ านวน  398,000  บาท  
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       2.2.3 ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรอบเมือง ซอย 9,11 ต าบลในเมือง - ต าบลเหนือเมือง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 500,000 บาท  กว้าง 0.55 เมตร ยาว 232 เมตร จุดเริ่มต้น 

16°03'51.9"N 103°39'34.7"E จุดสิน้สุด 16°03'52.9"N 103°39'43.3"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 95/2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 413 หนา้ที ่ 283 

    - กองชา่ง     จ านวน  500,000  บาท  

       2.2.4 ติดตัง้เสาไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ สาย อบจ.รอ.1028 บ้านดอนขี - บ้านหวายหลึม 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  483,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟูาพลังงาน 

แสงอาทิตย์ สาย อบจ.รอ. 1028 บ้านดอนขี - บ้านหวายหลึม อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

7 ชุด จุดเริ่มต้น 16°06'50.9"N 103°44'06.1"E จุดสิ้นสุด 16°01'55.6"N 103°52'41.3"E ตามแบบ อบจ.

รอ. เลขที่ 96/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 414  หน้าที่ 284 

   - กองชา่ง       จ านวน  483,000  บาท  

       2.2.5 ติดตั้งเสาไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเหล่างิ้ว - บ้านเขือง 

ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 483,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสา

ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเหล่างิ้ว - บ้านเขือง ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7 ชุด จุดเริ่มต้น 16°09'37.9"N 103°36'25.0"E จุดสิ้นสุด 16°09'10.3"N 

103°42'43.4"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 97/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 415 หนา้ที่  285 

    - กองชา่ง          จ านวน  483,000  บาท  

       2.2.6 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 500,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

บ่อธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร รายละเอียด 

ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 117/2565 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการ 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563  ข้อที่ 24 หนา้ที่ 333 

   - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน  500,000  บาท  
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  2.3 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,770,000 บาท    แยกเป็น 

       2.3.1 ค่าปรับปรุงสนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ปรับพื้น คสล . ตามแบบ  

อบจ.รอ. เลขที่ 92/2564  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ (ครั้งที ่3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 5 หน้าที่  364 

    - กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม     จ านวน  500,000  บาท  

       2.3.2 ค่าปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัด      

ติดหน้าต่างอาคารเรยีน จ านวนไม่น้อยกว่า 108 ช่อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 4 หนา้ที่ 363 

    - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  270,000  บาท  

        2.3.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จ านวน 300,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เช่น ซ่อมแซม ฝูา เพดาน 

หลังคา เป็นต้น  ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ  ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 100/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 3 หนา้ที่ 360 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม      จ านวน  300,000  บาท  

       2.3.4 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องคอมพิวเตอร์และระบบสายแลนอินเตอร์เน็ต จ านวน 

50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟูาห้องคอมพิวเตอร์และระบบสายแลน  

อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  ข้อที่ 3  หนา้ที่ 300 

    - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม      จ านวน  50,000  บาท  

       2.3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟูา  จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟูา  เปลี่ยนสายไฟฟูาแรงสูงสายอะลูมิเนียมเป็นสายเคเบิลปักเสา 

รับสายแรงสูง บ ารุงรักษาหมอ้แปลง อื่น ๆ ที่ช ารุดเสื่อมสภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  ข้อที่ 3 หนา้ที่  300 

    - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  100,000  บาท  
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       2.3.6 โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด  ขนาด 20 x 30 เมตร  ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 

101/2565 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  ข้อที่ 3 หนา้ที่  361 

   - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จ านวน  50,000  บาท  

       2.3.7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน 200,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ   

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที ่ 358 

    - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม         จ านวน  200,000  บาท  

       2.3.8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  จ านวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ซ่อมแซม ฝูา เพดาน หลังคา ต่อเติม  

หลังคากันสาด เป็นต้น ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมปกติ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2  หนา้ที่  359 

   - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จ านวน  200,000  บาท  

       2.3.9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียนใหม่) จ านวน 600,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าทาสีภายนอกอาคารเรยีนของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  จ านวน 3 หลัง     

    - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่6/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2 หน้าที่ 359 

    - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์     จ านวน  600,000  บาท  

       2.3.10 ค่าปรับปรุงปูายโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์  จ านวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงปูายโรงเรยีนและทาสรีั้วโรงเรียนด้านหนา้พร้อมพัฒนาภูมทิัศนโ์รงเรียน  

   - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่4/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ  (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่ 2  หนา้ที่ 359 

    - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์       จ านวน  300,000  บาท  
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       2.3.11 ค่าปรับปรุงฐานเสาธงประจ าโรงเรียน  จ านวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ปรับปรุงฐานเสาธงประจ าโรงเรียน ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่5/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเตมิ  (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2564  ข้อที่  2  หนา้ที่ 359   

    - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์     จ านวน  200,000  บาท  

2.4 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณูปการ) จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการตามมตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

    - กองพัสดุและทรัพย์สิน      จ านวน  500,000  บาท  

 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการเกษตร    รวม 11,627,720  บาท  แยกเป็น 

งานส่งเสริมการเกษตร  (รหัส 00321 )  รวม  8,442,720  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  3,520,560  บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  3,520,560  บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน 2,122,560 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  2,122,560  บาท  

  1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท  แยกเป็น 

       1.2.1 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือน 

ของขา้ราชการผู้มสีิทธิ์ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง 

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  18,000  บาท  

  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,344,000 บาท  แยกเป็น 

       1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  727,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

    - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  727,200  บาท  

       1.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ  จ านวน 292,800 บาท  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผูเ้ช่ียวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

   - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  292,800  บาท  
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       1.3.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  324,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  324,000  บาท  

1.4 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

     1.4.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง

ชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  36,000  บาท  

งบด าเนินงาน    รวม  4,886,160  บาท 

1. ค่าตอบแทน    รวม     191,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  20,000  บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  156,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผูม้ีสทิธิ์เบิกค่าเชา่บ้าน 

- กองสวัสดิการสังคม       จ านวน  156,000  บาท  

  1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตร ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิ์เบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  15,400  บาท  

2. ค่าใช้สอย         รวม   4,694,760  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  จ านวน      380,760   บาท   แยกเป็น 

       2.1.1 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ จ านวน 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาการณ์ 

ของศูนย์แสดงและจ าหนา่ยสินค้าพื้นเมือง หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

   - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  246,000  บาท  

       2.1.2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  จ านวน 134,760 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาดอาคารส านักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  134,760  บาท  
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2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน  4,314,000 บาท  แยกเป็น 

     2.2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา จ านวน 464,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่2  หนา้ที่ 319 

   - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  464,000  บาท  

       2.2.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์ จ านวน 100,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดโครงการตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่3 หนา้ที่ 319 

    - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  100,000  บาท  

       2.2.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ าตามหลักการธนาคารน้ าใต้ดิน 

จ านวน 100,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าตาม 

หลักการธนาคารน้ าใต้ดิน รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่ง

เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที ่4 หน้าที่ 320 

    - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  100,000  บาท  

       2.2.4 โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ า ในการประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม จ านวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รอ้ยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 10  หนา้ที่ 325 

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  150,000  บาท  
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       2.2.5 โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด 

อาทิ ค่าจัดหาน้ าเชื้อคุณภาพ  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด 

ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่ 13  หนา้ที ่ 328 

   - กองสวัสดิการสังคม     จ านวน  1,000,000  บาท  

       2.2.6 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

ในเขตพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

ในแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด  

โครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ข้อที ่5  หนา้ที ่ 321 

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  2,500,000  บาท  

งบลงทุน         รวม  36,000  บาท 

1. ค่าครุภัณฑ์         รวม  36,000  บาท 

  1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน 36,000  บาท  แยกเป็น 

       1.1.1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มบาดาลโซล่าเซลล์ จ านวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 

เครื่องปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้  

    1) ขนาดไม่ต่ ากว่า 700 วัตต์  

    2) ท่อน้ าออก (Pump Outlet) ไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิว้  

    3) กล่องควบคุม  

    4) แรงดัน (Voltage) ไม่น้อยกว่า 40 - 120 โวลต์    

    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด

และมีความจ าเป็นต้องจัดหา  เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที ่2  หนา้ที ่ 590 

    - กองสวัสดิการสังคม      จ านวน  36,000  บาท  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (รหัส 00322) รวม 3,185,000  บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินงาน   รวม   2,210,000   บาท 

1. ค่าใช้สอย   รวม   2,210,000   บาท 

  1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

จ านวน  2,210,000 บาท แยกเป็น 

       1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตลอดจนผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  

    - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  10,000  บาท  

       1.1.2 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม จ านวน 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น การจัดบูธแสดงผลงาน  

ทางวิชาการ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ อยเอ็ด 

ก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อที่ 4 หนา้ที่ 296  

    - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  200,000  บาท  

       1.1.3 โครงการปลูกปุาคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 2,000,000 บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปลูกปุาคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด  ซึ่ง เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตาม

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 1  หนา้ที่ 339 

    - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       จ านวน  2,000,000  บาท  
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งบลงทุน     รวม  975,000  บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม  975,000  บาท 

  1.1 ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  975,000  บาท  แยกเป็น 

     1.1.1 โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ต าบลพนมไพร อ าเภอ

พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 499,000 บาท ขนาดกว้าง 113.00 เมตร ยาว 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 

1.50 เมตร จุดเริ่มต้น 15°42'44.5"N 104°06'41.9"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 98/2565  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่  19 หนา้ที่  330  

    - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน  499,000  บาท  

       1.1.2 โครงการขุดลอกกุดหล่ม บ้านดอนพระจันทร์ หมู่ที ่14 ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 476,000 บาท ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

จุดเริ่มต้น 15°40'17.2"N 104°08'39.2"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 99/2565  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ข้อที่ 18 หนา้ที่ 330 

    - กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       จ านวน  476,000  บาท  
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งาน 

งบ  
งบกลาง รวม 

งบกลาง   

    งบกลาง   

        ค่าช าระหนีเ้งินกู ้ 37,630,200.00 37,630,200.00 

        ค่าช าระดอกเบีย้ 4,600,000.00 4,600,000.00 

        เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 1,322,610.00 1,322,610.00 

        เงินส ารองจ่าย         28,153,000.00 28,153,000.00 

        รายจ่ายตามข้อผูกพัน 28,591,420.00 28,591,420.00 

        เงินสมทบกองทุนทดแทน 70,000.00 70,000.00 

        เงินช่วยพิเศษ         650,000.00 650,000.00 

รวม 101,017,230.00 101,017,230.00 
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แผนงาน 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) 

เงนิเดือนนายก/รองนายก 1,765,800.00     

เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 390,000.00     

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 390,000.00     

เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,166,400.00     

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 8,664,480.00     

เงินเดอืน  เงนิเดือนข้าราชการ 37,308,840.00 4,882,440.00 40,896,200.00 4,910,760.00 3,118,800.00 

 (ประจ า) เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 661,800.00 134,400.00 3,949,200.00 70,920.00 67,200.00 

  เงนิประจ าต าแหน่ง 1,053,600.00 350,400.00 127,200.00 103,200.00 85,200.00 

  เงนิวทิยฐานะ 0.00  0.00   4,260,000.00 0.00  0.00  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 356,160.00 0.00  1,022,040.00 0.00  0.00  

  เงนิเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,314,360.00 4,272,900.00 7,009,440.00 440,640.00 482,400.00 

  เงนิเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 137,460.00 93,420.00 240,420.00 24,000.00   

 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 14,870,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าเบ้ียประชุม 50,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 735,000.00 120,000.00  50,000.00 30,000.00 

  ค่าเชา่บ้าน 2,314,800.00 480,000.00 156,000.00 420,000.00 36,600.00 

  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 436,200.00 128,000.00 50,200.00 32,000.00 4,800.00 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 1,316,400.00 312,000.00 322,000.00 80,000.00 0.00   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 2,420,000.00 0.00   30,000.00 0.00  0.00  

  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 4,569,900.00 940,000.00 31,088,500.00 6,770,000.00 200,000.00 

  ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพยสิ์น 575,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 60,000.00 

 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 1,084,760.00 52,500.00 110,000.00 40,000.00 110,000.00 

  วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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แผนงาน 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการรักษา

ความสงภายใน 

แผนงาน

การศกึษา 

แผนงานสาธารณสุข แผนงาน 

สังคมสงเคราะห์ 

  วัสดุงานบา้นงานครัว 142,000.00 0.00  0.00  20,000.00 27,000.00 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 27,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  วัสดุกอ่สร้าง 0.00  0.00  0.00  2,000,000.00   

  วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  วัสดุกอ่สร้าง 0.00  0.00  0.00  40,000.00 100,000.00 

  วัสดุคอมพวิเตอร์ 832,000.00 67,000.00 0.00  0.00  0.00  

  วัสดุส ารวจ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450,000.00 50,000.00 0.00  0.00  0.00  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000,000.00 200,000.00 0.00  0.00  0.00  

  วัสดุการเกษตร 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  วัสดุอื่นๆ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ 1,250,000.00 0.00   540,000.00 0.00  0.00  

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 80,000.00 0.00  50,000.00 0.00  0.00  

  ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 250,000.00 0.00  20,000.00 9,000.00 195,100.00 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 405,800.00 36,000.00 633,800.00 4,910,760.00 3,118,800.00 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 854,000.00 0.00   1,357,300.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์การเกษตร  0.00  4,050,000.00 0.00  0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 83,600.00 0.00   486,100.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 0.00  0.00  166,300.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์การศึกษา 0.00  0.00  125,000.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00  0.00   0.00  0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 0.00  0.00  150,000.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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แผนงาน 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการรักษา

ความสงภายใน 

แผนงาน

การศกึษา 

แผนงานสาธารณสุข แผนงาน 

สังคมสงเคราะห์ 

  ครุภัณฑ์กีฬา 0.00  0.00  36,000.00 0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์ส ารวจ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์ 70,000.00 95,700.00 1,176,700.00 0.00  0.00  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 800,000.00 300,000.00 0.00  0.00  0.00  

 
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรอื

สถานที่ราชการพรอ้มการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  อาคารต่าง ๆ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 60,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  
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แผนงาน 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

รวม 

งบบุคลากร เงินเดือน เงนิเดือนนายก/รองนายก      1,765,800.00 

 (ฝ่ายการเมือง) เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      390,000.00 

  เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก      390,000.00 

  เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      1,166,400.00 

  เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น      8,664,480.00 

 เงินเดอืน (ประจ า) เงนิเดือนข้าราชการ 1,207,920.00 1,113,000.00 2,942,040.00 13,876,900.00 2,122,560.00 112,379,460.00 

  เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 0.00  0.00  0.00  77,220.00 0.00   4,960,740.00 

  เงนิประจ าต าแหน่ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 175,200.00 18,000.00 1,966,800.00 

  เงนิวทิยฐานะ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4,260,000.00 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 560,160.00 0.00  0.00  5,365,920.00  0.00  7,304,280.00 

  เงนิเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 25,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  25,200.00 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,017,600.00  0.00  2,481,220.00 4,890,240.00 1,344,000.00 26,252,800.00 

  เงนิเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 94,020.00 0.00   132,000.00 387,690.00 36,000.00 1,145,010.00 

 ค่าตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  14,870,000.00 

  ค่าเบ้ียประชุม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  9,000.00 30,000.00 200,000.00 20,000.00 1,194,000.00 

  ค่าเชา่บ้าน 72,000.00 96,000.00 144,000.00 416,400.00 156,000.00 4,291,800.00 

  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 25,000.00 0.00   352,700.00 15,400.00 1,049,100.00 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000.00 0.00   1,120,200.00 600,000.00 380,760.00 4,181,360.00 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 50,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  2,500,000.00 

  รายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 0.00  1,010,000.00 2,172,000.00 1,010,000.00 6,524,000.00 54,284,400.00 

  ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพยสิ์น 0.00  0.00   980,000.00 1,000,000.00 0.00  2,845,000.00 

 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 18,000.00 10,000.00 36,000.00 322,500.00 0.00  1,783,760.00 

  วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 50,000.00 10,000.00 18,000.00 30,000.00 0.00  108,000.00 
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แผนงาน 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

รวม 

  วัสดุงานบา้นงานครัว 50,000.00 0.00  0.00  20,000.00 0.00  259,000.00 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00  57,000.00 

  วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00  0.00  80,000.00 0.00  0.00  2,080,000.00 

  วัสดุกอ่สร้าง 40,000.00 0.00  20,000.00  5,000,000.00 0.00  5,060,000.00 

  วัสดุคอมพวิเตอร์ 18,000.00 0.00  27,000.00 160,000.00 0.00  1,244,000.00 

  วัสดุส ารวจ  0.00  0.00  0.00   30,000.00 0.00  30,000.00 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00  0.00  0.00  600,000.00 0.00  1,100,000.00 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00  0.00  0.00  5,000,000.00 0.00  6,200,000.00 

  วัสดุการเกษตร  20,000.00 0.00  20,000.00 30,000.00 0.00  70,000.00 

  วัสดุอืน่ๆ 0.00  0.00  0.00   300,000.00 0.00  300,000.00 

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ 0.00  0.00  500,000.00 0.00  0.00  2,290,000.00 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00  0.00  200,000.00 0.00  0.00  330,000.00 

  ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 

  ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00  280,000.00 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,800.00  0.00  34,700.00 58,000.00 0.00  1,379,200.00 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00  0.00    52,715,000.00 0.00  54,926,300.00 

  ครุภัณฑ์การเกษตร 0.00  0.00  13,000.00 36,000.00 0.00  4,099,000.00 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  569,700.00 

  ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 0.00  0.00  222,100.00  54,500.00 0.00  442,900.00 

  ครุภัณฑ์การศึกษา 0.00  0.00  0.00  0.00   0.00  125,000.00 

  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00  0.00  0.00  15,830,000.00 0.00  15,830,000.00 

  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
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แผนงาน แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

  ครุภัณฑ์กีฬา 0.00  0.00  2,258,260.00  0.00  0.00  2,294,260.00 

  ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00  0.00  0.00  45,500.00 0.00  45,500.00 

  ครุภัณฑ์ส ารวจ 0.00  0.00  0.00  133,600.00 0.00  133,600.00 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์ 0.00  0.00  176,000.00 102,900.00 0.00  1,621,300.00 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00  1,350,000.00 

 
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรอื

สถานที่ราชการพรอ้มการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

0.00  0.00  0.00  0.00   0.00  0.00 

  อาคารต่าง ๆ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ 0.00  0.00  0.00  174,379,300.00 0.00  174,379,300.00 

  ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 0.00  0.00  0.00  4,541,000.00 0.00  4,041,000.00 
  ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00  0.00  0.00  2,770,000.00 975,000.00 3,745,000.00 
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนรัฐวสิาหกจิ 5,212,320.00 0.00  0.00  0.00  0.00  5,212,320.00 
  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00  0.00  500,000.00 0.00  0.00  500,000.00 
  เงินอุดหนุนขององคก์รศาสนา 0.00  0.00  200,000.00 0.00  0.00  200,000.00 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 
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ส่วนท่ี 3 
 

 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการพาณิชย์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรอื 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดรายได ้     

ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 909,730.00 713,024.00 810,000.00 0.00 

ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจ าหนา่ยสนิค้า 130,500.00 100,100.00 85,000.00 0.00 

ดอกเบีย้เงินฝากท่ีสถาบันการเงิน 6,093.44 3,468.25 5,000.00 5,000.00 

เงินชว่ยเหลอืงบเฉพาะการ 1,033,500.00 0.00 0.00 0.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด-สนับสนนุค่าน้ า-ค่าไฟฟา้ 0.00 11,000.00 0.00 0.00 

รายได้ค่าบริการอ่ืน 0.00 0.00 0.00 710,000.00 

รายได้ค่าเชา่สถานท่ีส าหรับขายสินค้าหรือบริการ   0.00 85,000.00 

รวมรายรับ 2,079,823.44 827,592.25 900,000.00 800,000.00 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบกลาง 31,079.00 29,312.00 9,000.00 24,000.00 

งบบุคลากร 399,420.00 332,641.93 0.00 0.00 

งบด าเนนิงาน 609,558.49 459,015.69 872,000.00 776,000.00 

งบลงทุน 989,500.00 0.00 19,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 2,029,557.49 820,969.62 900,000.00 800,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการพาณชิย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  800,000   บาท   แยกเป็น 

- รายได้ค่าบริการอื่น        จ านวน 710,000  บาท   

- รายได้ค่าเช่าสถานที่ส าหรับขายสินค้าหรือบริการ    จ านวน  85,000  บาท            

- ดอกเบีย้เงนิฝากที่สถาบันการเงนิ    จ านวน    5,000  บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการพาณชิย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  800,000  บาท   แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง  รวม  24,000  บาท   แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411)  รวม  24,000  บาท   แยกเป็น 

งบกลาง   รวม  24,000  บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน    รวม  24,000  บาท 

1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จ านวน 24,000 

บาท  เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2515 ออกตาม ความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อ าเภอโพนทอง          จ านวน 24,000 บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 

แผนงานการพาณิชย์          รวม 776,000  บาท  แยกเป็น 

งานกิจการสถานีขนส่ง/กจิการท่าเรอื  (รหัส 00335 )      รวม 776,000  บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินงาน           รวม 776,000  บาท 

1. ค่าตอบแทน           รวม 260,000  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

   - สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง          จ านวน 260,000 บาท  
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2. ค่าใช้สอย         รวม  250,800 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร จ านวน 185,800 บาท  แยกเป็น 

     2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการ

ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การจ้างเหมาแรงงานเพื่อบ ารุงรักษา 

หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ การจ้างเหมาก าจัดปลวก การ 

จา้งเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น   

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  20,000  บาท  

     2.1.2 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 4,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  4,800  บาท  

     2.1.3 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด จ านวน 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความ

สะอาดอาคารสถานีขนสง่ผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  144,000  บาท  

     2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าใบรับค่าบริการสถานีขนส่ง (ตั๋วฉีก) จ านวน 17,000 บาท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าใบรับค่าบริการสถานีขนส่ง (ตั๋วฉีก) ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  17,000  บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 55,000 บาท  แยกเป็น 

     2.2.1 เงินรางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ 

โพนทอง จ านวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง    จ านวน  55,000  บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  10,000  บาท  

 

 



- 218 -   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3. ค่าวัสดุ            รวม  97,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท  แยกเป็น 

     3.1.1 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงานของสถานีขนสง่ผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  30,000  บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  20,000  บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น แก้วน้ า, จาน

รอง, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  20,000  บาท  

3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  2,000  บาท  

3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น  และวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ของสถานีขนสง่ผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  5,000  บาท  

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น เมาส์ (Mouse),แผ่นหรือ

จานบันทึกข้อมูล ,หมกึพิมพ ์เป็นต้น  

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  20,000  บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค         รวม  168,200  บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตรวจสอบหม้อแปลง

ไฟฟ้าของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  120,000  บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 37,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

- สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  37,200  บาท  
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4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการของสถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  3,000  บาท  

4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมที่

เกี่ยวข้อง และค่าสื่อสารอื่น ๆ ของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร อ าเภอโพนทอง   จ านวน  8,000  บาท  

 

 
 



 




