
 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ถนนราชการด าเนิน  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 พื้นที่ 8,299.46     ตารางกิโลเมตร 

 ประชากร  1,307,970   คน 

 ชาย   651,408    คน 

 หญิง   656,562   คน 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

บัดนี้   ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จงึขอแถลงให้ท่าน

ประธาน  ฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ  ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนนิงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังตอ่ไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ณ วันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ.  2560 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด มสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

- มียอดเงินฝากธนาคาร จ านวน 407,176,221.86 บาท 

- เงินสะสม จ านวน 51,304,399.94 บาท 

- เงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 116,992,263.48 บาท 

- เงินกู้คงคา้ง จ านวน 318,164,811.27 บาท 

 2.ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2.1 งบประมาณรายรับ ทั้งสิ้น  873,744,030 บาท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 48,480,000 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,534,000 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,727,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,610,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 200,000 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 374,220,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน 437,229,000 บาท 

งบเฉพาะการ 3,744,030 บาท 
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 2.2 ประมาณการรายจ่าย  ทั้งสิ้น จ านวน  873,744,030 บาท  

 2.1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน  870,000,000 บาท  ประกอบด้วย  

งบกลาง 80,794,840 บาท 

งบบุคลากร 148,979,380 บาท 

งบด าเนินการ 388,141,750 บาท 

งบลงทุน 249,185,690 บาท 

งบรายจา่ยอื่น 600,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 2,298,340 บาท 
 

 2.1.2 รายจ่ายงบเฉพาะการ  จ านวน    3,744,030   บาท   ประกอบด้วย  

งบกลาง 95,900 บาท 

งบบุคลากร 789,650 บาท 

งบด าเนินการ 2,700,580 บาท 

งบลงทุน 157,900 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง       

หมวดภาษีอากร 46,093,887.72 47,000,000.00 48,480,000.00 

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,114,341.62 1,513,000.00 1,534,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 5,401,304.80 5,200,000.00 6,727,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,700,711.00 1,591,000.00 1,610,000.00 

หมวดรายได้จากทุน  200,000 200,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 58,310,245.14 55,504,000.00 
 

58,551,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษจีัดสรร 363,129,085.99 384,047,000.00 374,220,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 363,129,085.99 384,047,000.00 374,220,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 179,334,574.00 444,435,400.00 437,229,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้อปท. 179,334,574.00 444,435,400.00 437,229,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค ์    

   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม 

   การปกครองท้องถิ่น 29,530,000.00    

   เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุวัตถุประสงค์ 257,609,478.07   

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์ 287,139,478.07    

รายได้งบเฉพาะการ 4,694,830.00 4,419,710.00 3,744,030.00 

รวมทั้งสิ้น 892,608,213.20 888,406,110.00 873,744,030.00 
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รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง % ปี 2561 

หมวดภาษีอากร 

  ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ 42,618,550.14 41,917,220.84 40,425,178.62 42,000,000.00 1.41 % 42,600,000.00 

  ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน 4,671,299.84 5,074,270.66 5,668,709.10 5,000,000.00 14.97 % 5,880,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 47,289,849.98 46,991,491.50 46,093,887.72 47,000,000.00 3.05 % 48,480,000.00 

 

  ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 7,300.00 3,500.00    %  

  ค่าธรรมเนยีมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิมาตรา 9 อบจ. 75,182.80 77,857.60 114,718.80 75,000.00 12.79 % 86,000.00 

  ค่าธรรมเนยีมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 324,512.80 318,397.40 353,557.82 400,000.00 6.54 % 428,000.00 

  ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 94,800.00 34,250.00 27,850.00 30,000.00 -500.00 % 5,000.00 

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 9,511.00 8,220.00 14,331.00 8,000.00 46.67 % 15,000.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 980,776.70 1,185,674.21 4,603,884.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

  ค่าปรับอื่น ๆ  675.00     

 

 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,492,758.30 1,627,899.21 5,114,341.62 1,513,000.00 1.37 % 1,534,000.00 
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รายการ รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง % ปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

  ค่าเชา่หรอืบริการสถานที ่ 109,200.00 249,170.00 80,200.00 200,000.00 -76.50 % 47,000.00 

  ดอกเบีย้ 7,447,895.71 10,399,707.92 5,321,104.80 5,000,000.00 33.60 % 6,680,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,557,095.71 10,648,877.92 5,401,304.80 5,200,000.00 29.37 % 6,727,000.00 

  ค่าขายแบบแปลน 5,296,200.00 1,767,600.00 1,630,000.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00 

  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 444.00 1,063.00 756.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

  ค่าสมัครสมาชิกหอ้งสมุด   28,000.00  100.00 % 20,000.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 154,195.00 90,704.39 41,955.00 90,000.00 -1.11 % 89,000.00 

รายหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,450,839.00 1,859,367.39 1,700,711.00 1,591,000.00 1.19 % 1,610,000.00 

รายได้จากทุน        

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 13,505.00 444,959.00  200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมรายได้จากทุน 13,505.00 444,959.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบจ.        

หมวดภาษีจัดสรร        

  ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 210,829,403.80 197,387,598.17 196,524,537.20 205,000,000.00 0.00 % 205,000,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 133,378,634.20 115,291,430.80 128,624,108.33 135,000,000.00 -4.73 % 128,620,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 38,194,959.10 50,230,868.67 37,512,980.06 44,000,000.00 -11.39 % 39,500,000.00 

  ค่าภาคหลวงแร่  47,737.20 467,460.40 47,000.00 2240.43 % 1,100,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 382,402,997.10 362,957,634.84 363,129,085.99 384,047,000.00 -2.56 % 374,220,000.00 
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รายการ รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง % ปี 2561 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
       

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจ 

   หน้าท่ีและภารกจิถ่ายโอนเลอืกท า 

206,167,806.00 200,588,666.00 179,334,574.00 444,435,400.00 -1.62 % 

 

437,229,000.00 

 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 206,167,806.00 200,588,666.00 179,334,574.00 444,435,400.00 -1.62 % 437,229,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค์        

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์        

  1. เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ดา้นการศึกษา 7,681,567.00       

  2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น 

255,255,350.62 78,746,223.00 29,530,000.00   
  

  3. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาประเทศ 

 2,744,644.00    
 

 

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

  4.เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ 86,747.00       

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 263,023,664.62 346,080,964.39 287,139,478.07     

รวมทุกหมวด 913,398,515.71 971,199,860.25 887,913,383.20 883,986,400.00 -1.60 % 870,000,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง % ปี 2561 

งบเฉพาะการ  

หมวดรายได้  จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
      

 

1. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง        

  1.1 ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 969,912.00 1,030,600.00 1,025,100.00 1,032,800.00 -2.56 % 1,006,400.00 

  1.2 ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา 102,600.00 102,600.00   0.00 %  

  1.3 ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการจ าหนา่ยสนิค้า 103,200.00 103,200.00 103,200.00 103,200.00 25.58 % 129,600.00 

  1.4 ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 3,811.89 3,600.00 3,600.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

  1.5 รายได้อื่น ๆ (ค่าตอ่สัญญา)         

  1.6 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 300.00        

รวมรายรับสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 1,179,823.89 1,240,000.00 1,131,900.00 1,140,000 0.00 % 1,140,000 

2. ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมอืงฯ        

  2.1 ค่าเชา่ห้องจากร้านขายกาแฟ 48,000        

  2.2 ค่าเชา่ห้องท่ัวไป 160,000        

  2.3 รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้า 2,050,000.00 2,050,000.00 1,990,000.00 2,000,000.00 -21.79 % 1,564,137.00 

  2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 238,000.00 210,000.00 180,000.00 -100.00 %  

  2.5 ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 2,100.00 20,500.00 20,500.00 50,500.00 -28.98 % 35,863.00 

  2.6 เงินชว่ยเหลอืงบเฉพาะการ 2,102,900.00 1,564,610.00 1,342,430.00 1,049,210.00 -4.31 % 1,004,030.00 

รวมรายรับศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมอืงฯ 4,393,000.00 3,873,110.00 3,562,930.00 3,279,710.00 -20.60 % 2,604,030.00 

รวมรายรับงบเฉพาะการ 5,572,823.89 5,113,110.00 4,694,830.00 4,419,710.00 -15.29 % 3,744,030.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

 

เรื่อง 

 งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 154,219,670 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 130,443,900 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 23,775,770 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 572,312,920 

แผนงานการศึกษา 87,928,690 

แผนงานสาธารณสุข 279,787,780 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,146,520 

แผนงานเคหะชุมชน 180,639,110 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,500,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12,310,820 

ด้านเศรษฐกิจ 66,416,600 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 59,569,830 

แผนงานการเกษตร 3,102,740 

แผนงานการพาณิชย์ 3,744,030 

ด้านการด าเนินการอื่น 80,794,840 

แผนงานงบกลาง 80,794,840 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 873,744,030 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

        แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

งบ                     งาน 00111 00112 00113 รวม 

งบบุคลากร 28,539,750 5,821,080 15,727,220 50,088,050 

งบด าเนินการ 54,353,880 1,407,780 16,195,600 71,957,260 

งบลงทุน 933,090 10,000 6,855,500 7,798,590 

งบรายจ่ายอื่น 100,000 500,000 0.00 600,000 

รวม 83,926,720 7,738,860 38,778,320 130,443,900 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  

 

งบ                     งาน 00122 00123  รวม  

งบบุคลากร 2,681,100 3,530,970 6,212,070  

งบด าเนินการ 257,200 2,864,500 3,121,700  

งบลงทุน 0.00 14,442,000 14,442,000  

รวม 2,938,300 20,837,470 23,775,770  

แผนงานการศึกษา 

   

 

งบ                     งาน 00211 00213 รวม  

งบบุคลากร 4,897,020 46,312,880 51,209,900  

งบด าเนินการ 2,947,100 29,739,190 32,686,290  

งบลงทุน 51,300 3,981,200 4,032,500  

รวม 7,895,420 80,033,270 87,928,690  

แผนงานสาธารณสุข 

   

 

งบ                     งาน 00222 00223 รวม  

งบบุคลากร 2,566,080 1,200,600 3,766,680  

งบด าเนินการ 974,500 246,799,200 247,773,700  

งบลงทุน 20,109,400 8,138,000 28,247,400  

รวม 23,649,980 256,137,800 279,787,780  
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                                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ                      งาน 00231 00232 รวม 

 

งบบุคลากร 2,735,820 0.00 2,735,820 

งบด าเนินการ 332,800 0.00 332,800 

งบลงทุน 0.00 77,900 77,900 

รวม 3,068,620 77,900 3,146,520  
 

                                แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                      งาน 00241 00242 รวม 

 

งบบุคลากร 4,250,810 0.00 4,250,810 

งบด าเนินการ 431,600 0.00 431,600 

งบลงทุน 86,700 175,870,000 175,956,700 

รวม 4,769,110 175,870,000 180,639,110 
 

                                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                      งาน 00252 รวม 

 

งบด าเนินการ 8,500,000 8,500,000 

รวม 8,500,000 8,500,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ          งาน 00261 00262 00263 00264 รวม 

งบบุคลากร 2,332,380 1,724,440 0.00 0.00 4,056,820 

งบด าเนินการ 373,000 1,631,000 950,000 1,500,000 4,454,000 

งบลงทุน 0.00 2,500,000 0.00 0.00 2,500,000 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,300,000 0.00 1,300,000 

รวม 2,705,380 5,855,440 2,250,000 1,500,000 12,310,820 
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แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

  งบ                     งาน 00311 00312 รวม 

งบบุคลากร 25,005,630 0.00 25,005,630 

งบด าเนินการ 18,383,600 50,000 18,433,600 

งบลงทุน 14,930,600 1,200,000 16,130,600 

รวม 58,319,830 1,250,000 59,569,830 

แผนงานการเกษตร 

   งบ                     งาน 00321 00322 รวม 

งบด าเนินการ 1,653,600 0.00 1,653,600 

งบลงทุน 50,800 400,000 450,800 

งบเงินอุดหนุน 998,340 0.00 998,340 

รวม 2,702,740 400,000 3,102,740 

แผนงานการพาณิชย ์

   งบ                     งาน 00335 00336 รวม 

งบกลาง 37,900 58,000 95,900 

งบบุคลากร 519,420 270,230 789,650 

งบด าเนินการ 582,680 2,117,900 2,700,580 

งบลงทุน 0.00 157,900 157,900 

รวม 1,140,000 2,604,030 3,744,030 

    
แผนงานงบกลาง 

   งบ                     งาน 00411 รวม 

 งบกลาง 80,794,840 80,794,840 

 รวม 80,794,840 80,794,840 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561 อาศัยอ านาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ.  2540  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่  3)

พ.ศ. 2546 มาตรา  58 จงึตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด และโดยเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ให้ตัง้จ่ายเป็นจ านวนทั้งสิน้  

873,744,030  บาท เท่ากับประมาณการรายรับ  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 154,219,670 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 130,443,900 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 23,775,770 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 572,312,920 

แผนงานการศึกษา 87,928,690 

แผนงานสาธารณสุข 279,787,780 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,146,520 

แผนงานเคหะชุมชน 180,639,110 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,500,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12,310,820 

ด้านเศรษฐกิจ 62,672,570 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 59,569,830 

แผนงานการเกษตร 3,102,740 

ด้านการด าเนินการอื่น 80,794,840 

แผนงานงบกลาง 80,794,840 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น 870,000,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 95,900 

งบบุคลากร 789,650 

งบด าเนินการ 2,700,580 

งบลงทุน 157,900 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการทั้งสิ้น 3,744,030 

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่    18      กันยายน  พ.ศ. 2560 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 

ประมาณการรายรับ   รวมทั้งสิ้น 873,744,030  บาท แยกเป็น  

 1 . ประมาณการรายรับทั่วไป   รวมทั้งสิ้น  870,000,000    บาท แยกเป็น 

 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร   รวม 48 ,480,000 บาท  

 1 . ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากสถานค้าปลีกยาสูบ จํานวน  42,600,000 

บาท   สูงกว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน   600,000   บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการและคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะได้รับเพิ่มขึ้น 

 2 . ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จากสถานค้าปลีกน้ํามัน  จํานวน 5,880,000 

บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา จํานวน 880,000  บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป็นฐานในการประมาณการและคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะได้รับเพิ่มขึ้น 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 1 ,534,000 บาท แยกเป็น  

 1 . ค่าธรรมเนียมตามมาตรา   9  แหง่ประมวลกฎหมายที่ดนิ   จํานวน   86 ,000   บาท 

สูงกว่าปีที่ผา่นมา จํานวน  11,000   บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็น

ฐานในการประมาณการ 

 2 . ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจากโรงแรม  จํานวน  428,000  บาท

สูงกว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  28,000  บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  

เป็นฐานในการประมาณการและคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับเพิ่มขึ้น 

 3 . ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ จํานวน   5,000   บาท  ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  25,000  บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ  และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง  

 4 . ค่าปรับผู้กระทําผดิกฎหมายและขอ้บัญญัติท้องถิ่น  จํานวน   15,000   บาท  สูงกว่าปีที่ผา่น

มาจํานวน 7,000 บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณ

การ และคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับเพิ่มขึ้น 

 5 . ค่าปรับผิดสัญญา จํานวน  1,000,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 6 ,727,000 บาท แยกเป็น  

 1 . ค่าบริการสถานที่   จํานวน   47 ,000   บาท   ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  153,000  บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

 2 . ดอกเบีย้  จํานวน   6,680,000  บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  1,680,000 บาท เนื่องจาก

ใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เป็นฐานในการประมาณการและคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับเพิ่มขึ้น 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม 1 ,610,000 บาท แยกเป็น  

 1 . ค่าขายแบบแปลน  จํานวน  1,500,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา  

 2. ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร  จํานวน  1,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา  

 3. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด  จํานวน  20,000   บาท ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  8,000  บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

 4 . รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ จํานวน   89,000   บาท  ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  1,000   บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 
 

หมวดรายได้จากทุน   รวม 200,000 บาท แยกเป็น  

 1 . ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ จํานวน  200,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

หมวดภาษีจัดสรร   รวม 374 ,220,000  บาท แยกเป็น  

 1 . ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จํานวน  205,000,000  บาท เท่ากับปีที่ผา่นมา 

 2 . ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน  128,620,000   บาท ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา จํานวน 6,380,000 บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

 3 . ภาษีมูลคา่เพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  5% (ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2540) จํานวน  39,500,000  บาท ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน  4,500,000 บาท

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายจริงปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 
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 4 . ค่าภาคหลวงแร ่จํานวน  1,100,000  บาท สูงกว่าปีที่ผา่นมา จํานวน 1,053,000 บาท 

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับเพิ่มขึ้น 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  รวม 437,229,000   บาท แยกเป็น  

 1.  เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  จํานวน

437 ,229 ,000  บาท  ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา จํานวน 7,206,400 บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

จะได้รับลดลง 

2 ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ รวมทั้งสิ้น  3,744,030 บาท  แยกเป็น 

2.1 สถานีขนส่งอ าเภอโพนทอง  รวม   1,140,000 บาท  

  หมวดรายได้   รวม  1 ,140,000 บาท  

 1 . ค่าบริการสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอําเภอโพนทอง   จํานวน   1,006,400  บาท ต่ํากว่าปีที่

ผา่นมา จํานวน 26,400 บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการ

ประมาณการและคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

 2 . ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มบีริการจําหนา่ยสินค้าจํานวน  129,600  บาท สูงกว่าปี

ที่ผ่านมา จํานวน 26,400 บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นฐานในการ

ประมาณการ  และคาดการณ์วา่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะได้รับเพิ่มขึ้น 

 3 . ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร  จํานวน  4,000  บาท  เท่ากับปีที่ผา่นมา 

2.2  ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

     รวม 2 ,604,030 บาท แยกเป็น 

 หมวดรายได้  รวม 2,604,030 บาท 

 1 . รายได้จากการจําหนา่ยสินค้า  จํานวน   1,564,137  บาท  ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา  จํานวน 

453,863  บาท เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เป็นฐานในการประมาณการ

และคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

 2 . ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร จํานวน 35,863 บาท ต่ํากว่าปีที่ผา่นมา จํานวน 14,637 บาท

เนื่องจากใช้เกณฑ์รายรับจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็นฐานในการประมาณการ และคาดการณว์่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 

3. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จํานวน 1,004,030 บาท ต่ํากว่าปีที่ผา่น

มาจํานวน   45,180  บาท  เนื่องจากใช้เกณฑ์การจ่ายจริงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   เป็นฐานในการ

ประมาณการและคาดการณว์่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้รับลดลง 
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รายละเอียดประมาณรายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ประมาณการรายจ่าย       รวมทั้งสิ้น  873,744,030  บาท แยกเป็น  

 1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   จ านวน 870,000,000  บาท ตั้งจา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง   รวม 80,794,840 บาท  แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411 )   รวม   80,794,840 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411 )   รวม   80,794,840 บาท แยกเป็น 

1. ประเภทค่าช าระหน้ีเงนิต้น รวม    39,690,200 บาท 

1.1 ค่าชําระหนี้เงนิต้น จํานวน 5,180,200 บาท เพื่อชําระหนี้เงนิต้น กสอ .ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 

343/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 และชําระ

หนี้เงนิกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กู้เพื่อใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งวดที่ 7 

- กองคลัง   จํานวน 5,180,200 บาท  

1.2 ค่าชําระหนี้เงนิต้น จํานวน 34,510,000 บาท ตามสัญญากู้เงิน  ลงวันที่  2 มีนาคม  2554

จํานวน 34,510,000  บาท แยกเป็น 

1.2.1 หนี้เงนิต้นธนาคารออมสิน จํานวน 2,060,000 บาท เพื่อชําระหนี้เงนิกู้ที่กู้มาซือ้

เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งวดที่ 7  

1.2.2 หนี้เงนิต้นธนาคารออมสิน จํานวน 32,450,000 บาท เพื่อชําระหนี้เงนิกู้ที่กู้มาใช้จ่าย

ในการแก้ปัญญาทางด้านเศรษฐกิจและก่อสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งวดที่ 5  

- กองคลัง   จํานวน 34,510,000 บาท  

2. ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย รวม  9,550,000 บาท 

2.1 ค่าชําระดอกเบีย้ จํานวน 650,000 บาท เพื่อชําระดอกเบีย้เงนิกู้ กสอ .ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 

343/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 และชําระ

ดอกเบีย้เงนิกู้ กสอ .ที่กู้เพื่อใชจ้า่ยในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและก่อสร้างสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ เพราะเป็นการกู้เกินวงเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง   จํานวน 650,000 บาท  
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2.2 ค่าชําระดอกเบีย้ จํานวน 8,900,000 บาท เพื่อชําระดอกเบีย้ธนาคารออมสิน ตามสัญญากู้

เงิน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 และชําระดอกเบีย้เงนิกู้ที่กู้มาเพื่อซือ้เครื่องจักรฯ และที่กู้มาเพื่อใช้จ่ายใน

การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- กองคลัง   จํานวน 8,900,000 บาท 

3. ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม  1,064,740 บาท 

3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

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

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

- กองคลัง   จํานวน 1,000,000 บาท  

3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  64,740 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมสําหรับพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตาม พ .ร.บ.ประกันสังคม 

พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน 64,740 บาท  

4. ประเภทเงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น  รวม  1,004,030 บาท 

4.1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 1,004,030 บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินช่วยเหลือศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- กองคลัง   จํานวน 1,004,030 บาท  

5. ประเภทเงนิส ารองจ่าย  รวม  20,000,000 บาท 

5.1 เงินสํารองจ่าย จํานวน 20,000,000 บาท เพื่อใชจ้า่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กําหนด 

- กองคลัง    จํานวน 20,000,000 บาท  

6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รวม  1,171,440 บาท 

6.1 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน  จํานวน  50,000 บาท เพื่อส่งคืนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย ตาม

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

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ก่อใหเ้กิดความเสียหาย   และกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย ตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  พ.ศ. 2535 ได้จ่ายค่าเสียหายเบือ้งตน้แก่ผู้ประสบภัย

แล้ว เมื่อมีการพิสูจนค์วามผิดตามระเบียบทางราชการ และเป็นที่ยุติว่ารถขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นฝุายที่ตอ้งรับผดิ  สํานักงานกองทุนผู้ประสบภัยจะเรียกเงินตามจํานวนที่จ่าย มายัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ สั่งจา่ยเข้าบัญชกีองทุน

ทดแทนผูป้ระสบภัย 

- กองคลัง    จํานวน 50,000 บาท   
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6.2 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จํานวน 421,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแหง่ประเทศไทย สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสง่เสริม ความรว่มมอืของสมาชิก

สมาคมในการเป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 421,440 บาท  

6.3 เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จํานวน 500,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงิน

สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

- กองสาธารณสุข    จํานวน 500,000 บาท  

6.4 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหผ์ูปุ้วยที่

ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการสงเคราะหผ์ูปุ้วยที่ยากไร้ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 200,000 บาท  

7. ประเภทเงนิช่วยพิเศษ  รวม  550,000  บาท 

7.1 เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น เงินช่วยพิเศษสําหรับข้าราชการ 

ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีถึงแก่กรรม  

- กองคลัง     จํานวน 100,000 บาท  

7.2 เงินช่วยพิเศษ จํานวน 450,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น เงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับเงินช่วยเหลือ

พิเศษกรณีขา้ราชการครู พนักงานครู พนักงานจา้งและขา้ราชการบํานาญ (ครู) พนักงานบํานาญ (ครู) 

ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงนิเดือนเต็มเดือน)  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 450,000 บาท  

8. ประเภทเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  รวม  4,327,710 บาท 

8.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,327,710 บาท เพื่อจา่ย

เป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  4)

พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

- กองคลัง     จํานวน 4,327,710 บาท  

9. ประเภทเงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ รวม  352,000 บาท 

9.1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ จํานวน 352,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับ

บํานาญ 

- กองคลัง     จํานวน 352,000 บาท  

10. ประเภทเงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า รวม  1,500,000 บาท 

10.1 เงินบําเหน็จลูกจา้งประจํา จํานวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 

ซึ่งต้องจา่ยตามสทิธิ 

- กองคลัง     จํานวน 1,500,000 บาท  
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11. ประเภทเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) รวม  1,522,000 บาท 

11.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 1,522,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมบทกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 1,522,000 บาท  

12. ประเภทเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีลูกจ้างประจ า (กสจ.)  รวม  62,720 บาท 

12.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพีลูกจา้งประจํา (กสจ.)  จํานวน 62,720 บาท เพื่อจา่ย

เป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพีลูกจา้งประจํา (กสจ.) ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสถานศกึษาในสังกัด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 62,720 บาท  
 

แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป   รวม 130,443,900 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไป  (รหัส 00111 )  รวม  83,926,720 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  28,539,750 บาท 

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

1.1 เงนิเดือนนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,765,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4 อัตรา 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 1,765,800 บาท  

1.2 เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายก

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 390,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจํา

ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จํานวน 4 อัตรา 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 390,000 บาท  

1.3 เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 390,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4 อัตรา 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 390,000 บาท  

1.4 เงนิเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 

1,166,400 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด จํานวน 5 อัตรา 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 1,166,400 บาท 

  



- 24 - 
 

 

1.5 เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 8,664,480 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 8,664,480 บาท  

2. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม  16,163,070 บาท 

2.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 12,770,400 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 5,153,040 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4,194,420 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 3,422,940 บาท  

2.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 545,160 บาท แยกเป็น 

2.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 436,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 302,400 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 67,200 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 67,200 บาท  

2.2.2 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ 

ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 60,000 บาท  

2.2.3 เงินคา่ตอบแทนพิเศษ จํานวน 48,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการที่เงินเดอืนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงนิเดือน 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 48,360 บาท  

2.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 535,800 บาท แยกเป็น 

2.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 535,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 320,400 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 112,200 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 103,200 บาท  

2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 542,520 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 542,520 บาท  
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2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,712,520 บาท แยกเป็น 

2.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1,658,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,415,400 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน    243,120 บาท  

2.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน

จา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 54,000 บาท  

2.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 56,670 บาท แยกเป็น 

2.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 50,670 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 50,670 บาท  

2.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป  จํานวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 6,000 บาท 

งบด าเนินการ   รวม  54,353,880 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม  32,429,300 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

31,834,500 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 31,834,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่8 หนา้ที ่ 301 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 31,834,500 บาท  

1.2 ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการประจําสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 20,000 บาท  

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 94,500 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 32,000 บาท 
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- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 22,500 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 40,000 บาท  

1.4 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 294,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 42,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 90,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 162,000 บาท  

1.5 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 186,300 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 104,800 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 50,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 31,500 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย รวม  13,534,400 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,863,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 15,000 บาท  

2.1.2 ค่าจา้งเหมาจัดทําวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ จํานวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดทําวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

องค์กร ผลงาน และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนา  

สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่1 หน้าที ่297 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 500,000 บาท  

2.1.3 ค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรอื

สิ่งพิมพ์ หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสอืคู่มอืต่าง ๆ หนังสอืพิมพ์  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่2หนา้ที่ 297  

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 40,000 บาท  

2.1.4 ค่าจา้งเหมาโฆษณา เผยแพร่ จํานวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่ 7  หน้าที่  300 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 600,000 บาท 
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2.1.5 ค่าจา้งเหมาทําความสะอาด จํานวน 552,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทําความสะอาด

อาคารต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 552,000 บาท  

2.1.6 ค่าจา้งเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม จํานวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ปก ค่าเข้าปก 

ค่าเย็บเล่ม คา่จา้งเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับค่าพิมพ์ปกเย็บเล่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 15,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 30,000 บาท  

2.1.7 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 111,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 99,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12,000 บาท 
 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 727,500 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่ารับรอง จํานวน 127,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม คา่ของขวัญ  

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจา่ยที่เกี่ยวกับ

การรับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม หรอืทัศนศึกษาดูงาน  (แผนพัฒนาสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่6 หนา้ที ่300 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 127,500 บาท  

2.2.2 ค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 200,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเปิด – ปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ตลอดจนค่าอาหารว่างสําหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 

และสมัยวิสามัญ  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   ข้อ

ที ่6 หน้าที ่ 300 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 200,000 บาท  

2.2.3 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ จํานวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณี และกิจกรรมอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 400,000 บาท 
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2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

10,863,900 บาท แยกเป็น 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เข้ารับการ

ฝกึอบรม สัมมนา ของ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้บริหารท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 3  หน้าที ่ 298 

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 450,000 บาท  

2.3.2 โครงการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตาม ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 4  หน้าที่  299 

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 1,200,000 บาท  

2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 487,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้

ให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 400,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 37,500 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 50,000 บาท  

2.3.4 ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล พวงหรดี พวงมาลา จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโล่

รางวัล ถ้วยรางวัล พวงมาลา พานพุม่ ดอกไม้ พวงหรีด ช่อดอกไม้ สําหรับผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หรอืผูม้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 30,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 10,000 บาท  

2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 5,165,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ข้อที่ 3 หนา้ที ่301 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 5,165,400 บาท 
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2.3.6 โครงการ อบจ .พบประชาชน จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

อบจ.พบประชาชน ในการรับทราบปัญหา และแก้ไขความเดือดรอ้นของประชาชน รวมทั้งการให้การ

บริการประชาชนในพื้นที่และจัดกิจกรรมตา่งๆ รวม 20 อําเภอ รายละเอียดตามโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ข้อที ่2 หน้าที่ 310 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,000,000 บาท  

2.3.7 โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง  เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองสิรริาชย์สมบัติ   จํานวน 

1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ รายละเอียดโครงการตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่7หนา้ที่ 336 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,000,000 บาท  

2.3.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 50,000 บาท  

2.3.9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

สัมมนาของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับกิจการในอํานาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

กําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 3  หนา้ที ่ 298 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 400,000 บาท  

2.3.10 โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝกึอบรม ศกึษาดูงานของ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 3  หน้าที ่ 298 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1,000,000 บาท  

2.3.11 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 71,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจา้งและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 71,000 บาท  

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 80,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 50,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 10,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 20,000 บาท  
 

3. ค่าวัสดุ  รวม  8,190,180 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 7,721,180 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 191,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 58,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 63,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 70,000 บาท  

3.1.2 ค่าวัสดุในการเลือกตั้ง จํานวน 7,530,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการเลือกตั้ง

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ข้อที ่3 หน้าที ่301 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 7,530,180 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 54,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 30,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 18,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 6,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านโฆษณาและเผยแพร่ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 27,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 208,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 104,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 54,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 50,000 บาท  
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3.5 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 180,000 บาท แยกเป็น 

3.5.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ  จํานวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ใชใ้นงานราชพิธี รัฐพิธี 

ศาสนพิธี งานประจําปี งานประเพณี งานส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอ้งรว่มมอื

ดําเนนิงานกับหนว่ยงานอื่นตามอํานาจ หนา้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 180,000 บาท  
 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  200,000 บาท 

4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 200,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงอนิเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเชา่พืน้ที่เว็บไซต์ 

และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเชา่ช่องสัญญาณดาวเทียม  

เป็นต้น 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 200,000 บาท  
 

งบลงทุน   รวม  933,090 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม  933,090 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 418,300 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี ้จํานวน 63,800 บาท จํานวน 29 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

จัดซื้อเก้าอีน้ั่งทํางานชนิดเบาะหุม้หนัง  มีพนักพิง มีที่วางแขน และหมุนได้  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้น

การปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ข้อที ่  36  หน้าที ่ 357     

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 26,400 บาท 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 22,000 บาท  

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 15,400 บาท  

1.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ จํานวน 12 ตัว 

ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  

1.เป็นโต๊ะทํางานแบบไม้/เหล็ก 

2.หนา้โต๊ะหนา  18  มลิลิเมตร 

3.มีลิ้นชัก 2 ลิน้ชักพร้อมกุญแจล็อค 

4.ข้างหนา  18  มลิลิเมตร 
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5.ขนาด 120x60x75  (กว้างxลึกxสูง)  (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่35 หน้าที ่357  

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 36,000 บาท  

1.1.3 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก จํานวน 33,000 บาท จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่า

จัดซื้อตูเ้หล็กขนาด 2 บาน (มอก.) เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณลักษณะ 

ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่   37  หน้าที ่ 357 

1) มีมือจับชนิดบิด  

2) มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิน้  

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 22,000 บาท 

- กองการเจ้าหนา้ที่      จํานวน 11,000 บาท 

1.1.4 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบบานเลื่อน   จํานวน 9,000 บาท จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กชนิดบานเลื่อน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หา

ซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 

1.แบบทึบหรอืแบบกระจก 

2.ขนาด 150x40x87 ซม. (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 38   หน้าที่  357 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 9,000 บาท 

1.1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอีแ้ถว จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีแ้ถว จํานวน 4 ตัว ๆ 

ละ 4 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตาม

ราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ และเป็นที่

พักให้ผู้มาติดตอ่ราชการ 

1.เป็นเก้าอีแ้บบ 4 ที่นั่ง 

2.เป็นแบบเหล็ก 

3.ขนาด 200x65x80 ซม. (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  29  หน้าที ่340  

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 36,000 บาท  

1.1.6 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 94,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่อ งปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 40   หน้าที่   432 

 



- 33- 

 

 

1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู  

2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้  

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

5) เครื่องปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุนุละอองและสามารถ

ถอดล้างทําความสะอาดได้  

6) ชนิดตัง้พื้นหรอืแขวน  

7) มีความหนว่งเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 94,000 บาท  

1.1.7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจติอล จํานวน 130,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจติอล ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที่ 41 หน้าที ่  432 

1) ความละเอียด 300x400 จุดตอ่ตารางนิ้ว  

2) สามารถย่อ - ขยายได้ 

3) พืน้ที่การพิมพใ์หญ่สุดขนาดกระดาษ B4  

4) สามารถรองรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3  

5) หนา้จอ LCD แสดงคําสั่งงานและสามารถแจง้เตอืนเครื่องเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องได้  

6) สามารถปรับระดับความเข้ม-จางได้อย่างนอ้ย 3 ระดับ  

7) สามารถปรับความช้า - เร็วในการพิมพ์ได้  

8) สามารถปรับย่อ - ขยายได้  

9) สามารถตั้งจํานวนการพิมพต์่อเนื่องได้อย่างนอ้ย 999 แผ่น  

10) สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรอืระบบเครือขา่ยภายใน LAN ได้ 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 130,000 บาท  

1.1.8 ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

6,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด

และมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะทํางานแบบไม้/เหล็ก 

2. ขาเป็นแบบเหล็ก 

3. ขนาด  150x80x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 

4. มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค 
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(แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที่  25-26  หนา้ที ่430 

- กองการเจ้าหนา้ที่    จํานวน 13,000 บาท  

1.1.9  ค่าจัดซื้อ โต๊ะ  จํานวน  3,500 บาท จํานวน  1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับ

เจ้าหนา้ที่  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด

และมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1.เป็นโต๊ะทํางานแบบไม้/เหล็ก 

2.หนา้โต๊ะหนา  18  มลิลิเมตร 

3.มีลิ้นชัก 2 ลิน้ชักพร้อมกุญแจล็อค 

4.ข้างหนา  18  มลิลิเมตร 

5.ขนาด 120x60x75  (กว้างxลึกxสูง) (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที ่ 25-26  หนา้ที ่430 

- กองการเจ้าหนา้ที่    จํานวน 3,500 บาท  

1.2 ครุภัณฑไ์ฟฟูาและวิทยุ จํานวน 328,490 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 328,490 บาท จํานวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

ขยายเสียงพร้อมตดิตั้ง สําหรับใช้ในหอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่

ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้อง

จัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.  2560  ขอ้

ที ่ 42 หน้าที ่432 

1) ไมค์ประชุม ไมค์ประธาน ชนิดก้านยาว จํานวน 1 ตัว   

2) ไมค์ประชุมผู้เข้าร่วมประชุม ชนิดก้านยาว จํานวน 60 ตัว   

3) ซัพพลายจ่ายไฟใหไ้มค์ประชุม จํานวน 2 ชุด   

4) เครื่องขยายเสียง สําหรับลําโพงเสียงกลางแหลม จํานวน 1 ตัว   

5) ลําโพงเสียงกลางแหลม ขนาด 4x3.5 นิว้ จํานวน 6 ตู้   

6) มิกเซอร์ 8 ช่อง AITO AMX-140 FX จํานวน 1 ตัว   

7) ตู้ subbass poweramp ในตัวพร้อมลําโพง จํานวน 1 ตัว   

8) Mic Willess ชนิดไร้สาย จํานวน 2 ชุด   

9) ชุดบันทึกเสียงห้องประชุมระบบ  digital สามารถเปิดฟังได้ คัดลอกทําสําเนาได้ จํานวน 

1 ชุด   

10) การตดิตั้งระบบสาย และตูแ้ร็คใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมตดิตั้งให้สามารถใช้งานได้ทุก

รายการ 
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- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 328,490 บาท  

1.3 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 66,300 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอื ชนิด LED ขาวดํา ใช้ในราชการองคก์ารบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่  22  หนา้ที ่ 350 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  600x600 dpi  

2) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)  

3) มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB  

4) มีการเชื่อมตอ่ ( Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0    หรอืดีกว่า  จํานวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง  

5) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 

150 แผ่น 

- กองการเจ้าหนา้ที่   จํานวน 3,300 บาท  

1.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จํานวน 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1 สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่  23   หน้าที ่ 355 

1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษ A4 อัตโนมัติ (Auto   Document Feeder)  ไม่น้อยกว่า 

50 แผ่น  

2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หนา้แบบอัตโนมัติ  

3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  

4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4  ได้ไม่นอ้ยกว่า  20 ppm  

5) สามารถสแกนเอกสาได้ไม่นอ้ยกว่ากระดาษขนาด A4  

6) มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 

- กองการเจ้าหนา้ที่   จํานวน 20,000 บาท  

1.3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 21   หน้าที ่ 355 
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1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนว่ย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า  ดังนี้  

(1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

(2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า  ดังนี้  

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  1 

GB  หรอื  

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื 

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB  

3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื ดกีว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 

1 TB หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนว่ย  

5) มี DVD-RW หรอืดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย  

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

ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

7) มีแปูนพมิพ์และเมาส์  

8) มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิว้ 

- กองการเจ้าหนา้ที่   จํานวน 22,000 บาท  

1.3.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนว่ย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 24  หน้าที ่  430 

(1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า  2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
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2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง   

3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หนว่ยหรือ 

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนว่ย  

5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิว้  

6) มี DVD-RW หรอืดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย  

7) มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

8) สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างนอ้ย 

- กองการเจ้าหนา้ที่     จํานวน 21,000 บาท  

1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 120,000 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 100,000 บาท  

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 20,000 บาท  

งบรายจ่ายอื่น รวม  100,000 บาท 

1. รายจ่ายอื่น รวม  100,000 บาท 

1.1 ค่าจ้างท่ีปรกึษา จ านวน 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งสถาบันทางการศึกษาทําการ

สํารวจวิจัยความพึงพอใจในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกําหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่  5  หน้าที่ 299  

- กองการเจ้าหนา้ที่   จํานวน 100,000 บาท 
  

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  (รหัส 00112 )  รวม  7,738,860  บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  5,821,080    บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  5,821,080    บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 4,903,320 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 4,903,320 บาท 
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 71,400 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) จํานวน 4,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

สําหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 4,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 121,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 725,160 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 725,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 725,160 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม  1,407,780 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  398,380  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 154,380 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 154,380 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 168,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 76,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 76,000 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย รวม  634,100 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 101,600 บาท แยกเป็น 
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2.1.1 ค่าจา้งเหมาพิมพ์ปก เย็บเล่ม จํานวน 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ปก ค่าเข้าปก 

ค่าเย็บเล่ม คา่จา้งเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับค่าพิมพ์ปกเย็บเล่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 44,000 บาท  

2.1.2 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 57,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 57,600 บาท  
 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง การ

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา  การประสานแผนพัฒนา

การตดิตามและประเมินผล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 50,000 บาท  

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

462,500 บาท แยกเป็น 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 80,000 บาท  

2.3.2 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเป็นองค์กรหลัก

อํานวยการขับเคลื่อนเครือขา่ยความร่วมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูผู้น้ํา

ชุมชนและผูน้ําองค์กรภาคประชาชนอื่น ใหส้ามารถเป็นแกนนําการพัฒนาที่เข้มแข็งและสนับสนุน

เครือขา่ยความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัดบูรณาการ รายละเอียดโครงการตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด   (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่   14  หน้าที ่ 306     

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 130,000 บาท  

2.3.3 โครงการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทําประชาคมระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ในการ 

 

 



- 40 - 
 

 

จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ . 2561 - 2564) ตามสัดส่วนของประชาคมที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  1  หน้าที ่ 339  

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 200,000 บาท  

2.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํางบประมาณรายจ่าย จํานวน 35,000 บาท เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชงิปฏิบัติการให้แก่บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย การทบทวนแนวทางปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับงบประมาณรายจ่าย เชน่ เงนิอุดหนุน การจําแนกประเภทรายจ่าย และการใชโ้ปรแกรมการจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (E-PAB) (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  2  หน้าที ่  340    

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 35,000 บาท  

2.3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 17,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชงิปฏิบัติการให้แก่บุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  3  หน้าที่   341    

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 17,500 บาท 

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 20,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ  รวม    375,300 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 207,000  บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 207,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 207,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,300 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 15,300 บาท  

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 153,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองแผนและงบประมาณ   จํานวน 153,000 บาท  
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งบลงทุน  รวม  10,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  10,000 บาท 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองแผนและงบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท  

งบรายจ่ายอื่น  รวม  500,000  บาท 

1. รายจ่ายอื่น รวม  500,000   บาท 

1.1 ค่าจ้างท่ีปรกึษา จ านวน 500,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งที่ปรึกษาในการรว่มจัดทําแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนภายในเขตองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  เพื่อแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ ระดับจังหวัด  และระดับ  

อื่น ๆ ที่สูงขึ้นไป ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหส้อดคล้อง

และสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  4  หน้าที ่ 342 

- กองแผนและงบประมาณ  จํานวน 500,000 บาท  
 

งานบริหารงานคลัง  (รหัส 00113 )  รวม  38,778,320 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  15,727,220 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  15,727,220 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 14,760,740 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองคลัง    จํานวน 8,212,380 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 5,230,460 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 1,317,900 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 175,050 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน

ของขา้ราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองคลัง    จํานวน 67,200 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 10,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับ

ข้าราชการ ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 
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- กองคลัง    จํานวน 10,650 บาท  

1.2.3 เงินคา่ตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการที่เงินเดอืนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงนิเดือน 

- กองคลัง    จํานวน 30,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 242,400 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 242,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองคลัง    จํานวน 121,200 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 121,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 511,800 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 457,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองคลัง    จํานวน 190,920 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 69,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 197,880 บาท  

1.4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

- กองคลัง    จํานวน 54,000 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 37,230 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 31,230 บาท เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองคลัง    จํานวน 19,230 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 12,000 บาท  

1.5.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองคลัง    จํานวน 6,000 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม  16,195,600 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  11,296,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

10,519,000 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ จํานวน 10,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษแก่ขา้ราชการ พนักงานและลูกจา้ง ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 10,500,000 บาท  

1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 9,000 บาท  

1.1.3 ค่าตอบแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีพนักงานจา้งประสบอันตราย เจ็บปุวยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ ตาม

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สิทธิประโยชนข์องพนักงาน

จา้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ .ศ. 2554 ข้อ 6 เป็นเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย 

เจ็บปุวย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้ราชการ 

- กองคลัง    จํานวน 10,000 บาท  

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 217,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 90,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 100,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 27,000 บาท  

1.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 423,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 267,600 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 78,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 78,000 บาท  

1.4 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 137,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 75,200 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 62,000 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย รวม  732,800 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 267,800 บาท แยกเป็น 
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2.1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ จํานวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 3,000 บาท  

2.1.2 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาล และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ขององคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 150,000 บาท  

2.1.3 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดทําแบบรายการการ

เสียภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคา่จา้งเหมาบริการอื่น ๆ  

- กองคลัง    จํานวน 20,000 บาท  

2.1.4 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 94,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 30,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 64,800 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

200,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้

ให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 40,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 40,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 20,000 บาท  

2.2.2 โครงการฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่11 หน้าที ่303  

- กองคลัง    จํานวน 100,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 265,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองคลัง    จํานวน 10,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 250,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 5,000 บาท  
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3. ค่าวัสดุ  รวม  2,166,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 310,500  บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 310,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองคลัง    จํานวน 108,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 180,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 22,500 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 32,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 18,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 9,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 5,000 บาท  

3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 421,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุที่เสื่อมโดยสภาพ

และอุปกรณ์ชิน้ส่วนอะไหล่ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ตอ้งซ่อมแซมบํารุงรักษาและเปลี่ยนใหม่ 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 421,000 บาท  

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,200,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 1,200,000 บาท  

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 202,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 90,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 90,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 22,500 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  2,000,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา สํานักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด หอประชุมจังหวัด โรงเก็บรถยนต์ โรงซ่อมธวัชบุรี และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 1,500,000 บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 200,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด หอประชุมจังหวัดและอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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- กองคลัง    จํานวน 200,000 บาท  

4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 150,000 บาท  

4.4 ค่าไปรษณีย์ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า

ซือ้ดวงตราไปรษณีย์ ค่าเชา่ตู้ไปรษณีย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- กองคลัง    จํานวน 150,000 บาท  

งบลงทุน  รวม  6,855,500 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  6,855,500 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 259,900 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร จํานวน 82,500 บาท จํานวน 15 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กขนาด 2 บาน (มอก.) เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้   (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่6 หน้าที่  427 

1) มีมือจับชนิดบิด  

2) มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน  

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   

- กองคลัง    จํานวน 55,000 บาท 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 27,500 บาท  

1.1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องโทรสาร เพื่อใช้ในการรับส่งเอกสารผ่านทางเครื่องโทรสาร คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 

1) เป็นระบบ Laser  

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีตอ่แผ่น  

3) ส่งเอกสารได้ครัง้ละ 20 แผ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ.2561-2564 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่9 หน้า 353) 

- กองคลัง    จํานวน 18,000 บาท  

1.1.3 ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน   จํานวน   9,000  บาท  จํานวน  2 หลัง ๆ ละ

4,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
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ร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและ

มีความจําเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1.เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

2.ขนาด 1,498x408x877 (กว้างxลึกxสูง) 

3.โครงสรา้งทําจากเหล็กแผน่หนา ไม่นอ้ยกว่า 0.6 มิลลเิมตร 

4.บานประตูทําจากเหล็กแผน่หนา ไม่นอ้ยกว่า 0.5 มิลลเิมตร 

5.มอืจับเป็นพลาสตกิฉีดขึ้นรูป มคีวามคงทนแข็งแรง 

6.บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่14 หน้าที ่354   

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 9,000 บาท  

1.1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะ   จํานวน  36,000 บาท จํานวน  12 ตัวๆ ละ3,000 เพื่อจา่ยเป็น ค่าจัดซื้อ โต๊ะ

ทํางาน  สําหรับเจา้หนา้ที่ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. หนา้โต๊ะหน้า  25 มิลลเิมตร 

2. เคลือบเมลามนี 

3. ม ี3 ลิ้นชัก 

4. กันน้ํา ทนความร้อนและรอยขูดขีด 

5. ข้างหนา 18 มิลลเิมตร 

6. เคลือบด้วย PU Foil คุณภาพสูง 

7.ขนาด 120 x60x75 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอ้ที ่15หนา้ที่  354    

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 36,000 บาท  

1.1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอี ้จํานวน 20,400 บาท จํานวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอีส้ํานักงาน มี

พนักพิง สําหรับเจา้หนา้ที่ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. มีสวงิหลัง 

2. โช้คปรับระดับได้ 

3. เบาะหนัง 

4. ขนาด กว้าง 58 xลึก 60x สูง 85 ซม.(แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที่  16  หน้าที ่354 
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- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 20,400 บาท  

1.1.6 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 94,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อที ่ 17  หน้าที ่ 354 

1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 36,000 บีทียู  

2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้  

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

5) เครื่องปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุนุละออง และสามารถ

ถอดล้างทําความสะอาดได้  

6) ชนิดตัง้พื้นหรอืแขวน  

7) มีความหนว่งเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ.2561-

2564 หนา้ 354) 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 94,000 บาท  

1.2 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,500,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 2,361,000 บาท 

จํานวน 3 คัน ๆ ละ 787,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สําหรับใช้ใน

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่  19

หนา้ที ่429 

1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. หรอืกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่่ํากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  

2) แบบดับเบิล้แคบ  

3) เป็นกระบะสําเร็จรูป 

 4) หอ้งโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู  

5) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  

6) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 2,361,000 บาท  

1.2.2 ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1,489,000 บาท จํานวน 1 คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

รถยนต์ตรวจการณ ์สําหรับใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 
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(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)

พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  20  หน้าที ่ 429      

1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี. หรอืกําลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 

กิโลวัตต์  

2) เครื่องยนตด์ีเซล  

3) ขับเคลื่อน 4 ล้อ  

4) เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้า - ออก)  

5) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปูองกันสนิม  

6) มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์

มาตรฐานโรงงาน  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 1,489,000 บาท  

1.2.3 ค่าจัดซื้อรถโดยสาร จํานวน 1,650,000 บาท จํานวน 1 คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  

รถโดยสารขนาดไม่ตํ่ากว่า 9 ที่นั่ง สําหรับใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์

ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้อง 

จัดหา เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการมอีายุการใชง้านมานานเสื่อมโทรมโดยสภาพ 

คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 21  หน้าที่   429    

1) เครื่องยนตด์ีเซลแบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนดว้ยน้ํา  

2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,900 ซีซี.  

3) ระบบส่งกําลังแบบเกียร์อัตโนมัต ิ 

4) ประตูหอ้งโดยสารเปิดแบบสไลด์ได้ 2 ข้าง 

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 1,650,000 บาท  
 

1.3 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 65,600 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  สําหรับการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 19   หน้าที ่ 354 

1) มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)   

2) สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 5,600 บาท  
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1.3.2 ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 60,000 บาท จํานวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

ใช้ในการปฏิบัติราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หนว่ย   

2) หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้  

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจํา ขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GB หรอื   

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื   

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB    

4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 8 GB    

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB 

หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หนว่ย   

6) มี DVD-RW หรอืดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย   

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

ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

8) มีแปูนพมิพ์และเมาส์   

9) มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อย กว่า 19 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ข้อที ่18 หน้าที ่354   

- กองพัสดุและทรัพย์สิน   จํานวน 60,000 บาท  
 

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

1.4.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 1,030,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองคลัง   จํานวน 20,000 บาท  

- กองพัสดุและทรัพย์สิน  จํานวน 1,000,000 บาท  

- หนว่ยตรวจสอบภายใน  จํานวน 10,000 บาท  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม  23,775,770 บาท  แยกเป็น 

งานเทศกิจ  (รหัส 00122 )    รวม  2,938,300 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  2,681,100 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  2,681,100 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,780,680 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,780,680 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 211,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 85,200 บาท  

1.3.2 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนง่ที่มเีหตุพิเศษตําแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) จํานวน 126,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มเีหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 126,000 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 620,400 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 620,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 620,400 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1,620 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 1,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,620 บาท  

งบด าเนินการ  รวม  257,200 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  134,200 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 90,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 44,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 44,200 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  60,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาล และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 40,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

20,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 20,000 บาท  
 

3. ค่าวัสดุ  รวม  63,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 27,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 27,000 บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 36,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 36,000 บาท  

งานป้องกันฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย  (รหัส 00123 )  รวม  20,837,470  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร รวม  3,530,970 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม  3,530,970 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,618,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 1,618,500 บาท  
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 67,200 บาท 

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 85,200 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 484,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 484,800 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,214,520 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 944,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 944,520 บาท  

1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 270,000 บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,750 บาท แยกเป็น 

1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 30,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 30,750 บาท  

1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง

ชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 30,000 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม  2,864,500 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม     155,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 90,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 90,000 บาท 
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1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 36,000 บาท 
 

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 29,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 29,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  660,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 110,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับดับเพลิง เปลี่ยน

สารเคมีสําหรับดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 12,000 บาท  

2.1.2 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลบริการ

สาธารณประโยชน์ของรถสุขาเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 48,000 บาท  

2.1.3 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 50,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

540,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 40,000 บาท  

2.2.2 โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุหรอืการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เยาวชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  หรอืกลุ่มบุคคลที่

มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หรอืจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ปูองกันภัยต่าง ๆ ภายในจังหวัด รายะเอียดตามโครงการที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่1 หน้าที่ 232  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 500,000 บาท 
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2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 10,000 บาท  
 

3. ค่าวัสดุ  รวม  2,049,500 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 22,500 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 22,500 บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 27,000 บาท  
 

3.3 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 2,000,000 บาท แยกเป็น 

3.3.1 ค่าซือ้วัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อวัสดุ และสิ่งของอื่น ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเกิดขึน้โดยปัจจุบันทันด่วน หรอืคาดว่าจะเกิด

ในเวลาอันใกล้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรอืมีผู้กระทําให้เกิด ซึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชนหรอืรัฐที่ตอ้งแก้ไขโดยฉับพลัน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑว์่าด้วยการตัง้

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ .ศ. 

2543 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่2 หน้าที ่227  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 2,000,000 บาท  

งบลงทุน  รวม  14,442,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  14,442,000 บาท 

1.1 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 14,022,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด มคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอ้ที ่  45  หน้าที ่ 358 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนว่ย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืดีกว่า ดังนี ้ 
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(1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

(2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz   

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืดีกว่า ดังนี ้ 

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 

1 GB หรอื  

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลางแบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื  

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 

ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB   

3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB 

หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หนว่ย  

5) มี DVD-RW หรอืดีกว่า  จํานวน 1 หนว่ย  

6) มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า 

จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  

7) มีแปูนพมิพ์และเมา้ส์  

8) มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 45 หนา้ 358 ) 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 22,000 บาท  

1.1.2 ค่าจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรม และการปูองกันและลดอุบัติเหตุ  ตามแยกต่าง  ๆ ใน

พืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมตดิตั้ง  จํานวน  14,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่  2

หนา้ที ่  272 

1. ค่าจัดซื้อระบบข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ (Vehicle Information System: VIS) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ ตามแยกต่าง ๆ ในพืน้ที่อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จํานวน 8 จุด คุณลักษณะ ดังนี ้ 
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1) ระบบข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ (Vehicle Information System: VIS) จํานวน 32 ชุด เป็น

ครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็น

จะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1.1 โปรแกรมอา่นปูายทะเบียนอัตโนมัติ     

1.1.1 ระบบต้องใช้ขอ้มูลภาพจากกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีอุปกรณ์  

เสริม 

1.1.2 ระบบต้องสามารถทํางานได้กับกล้องวงจรปิดทั้งแบบ Analog และ IP 

Camera  

1.1.3 ระบบต้องสามารถอ่าน และแปลงปูายทะเบียนที่เป็นภาษาไทยเป็นตัวอักษร 

และตัวเลข ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสง มุมมองของกล้อง ระยะ Capture ของกล้อง  

เป็นต้น ไม่นอ้ยกว่าที่กําหนดดังนี้      

1.1.3.1 ที่ความเร็วระหว่าง 0 – 25 กิโลเมตร /ช่ัวโมง เลขทะเบียนมคีวาม

ถูกต้องแมน่ยําไม่นอ้ยกว่า 90% และชื่อจังหวัดมีความถูกต้องแมน่ยําไม่นอ้ยกว่า 85%   

1.1.3.2 ที่ความเร็วระหว่าง 25 – 80 กิโลเมตร /ช่ัวโมง เลขทะเบียนมคีวาม

ถูกต้องแมน่ยําไม่นอ้ยกว่า 80% และชื่อจังหวัดมีความถูกต้องแมน่ยําไม่นอ้ยกว่า 70%   

1.1.3.3 หากไม่สามารถอ่านชื่อจังหวัดได้อย่างชัดเจน ระบบต้องแสดงผล

จังหวัดที่มคีวามใกล้เคียงกับที่อา่นได้อย่างน้อย 3 อันดับ โดยต้องบันทึกรายการจังหวัดที่มคีวาม

ใกล้เคียงนีใ้นฐานข้อมูลเพื่อใหส้ามารถทําการสบืค้นได้หากการอ่านจังหวัดมีความผิดพลาดเกิดขึน้ 

1.1.4 ระบบต้องสามารถตรวจจับรถที่วิ่งผ่านกล้องได้จากทุกทิศทาง  

1.1.5 ระบบต้องสามารถอ่านปูายทะเบียน และแปลงขอ้มูลเป็นตัวอักษร จากปูาย

ทะเบียน ได้ไม่นอ้ยกว่าที่กําหนดดังนี้  

1.1.5.1 ระบบต้องสามารถตรวจจับภาพ และแปลงข้อมูลจากภาพเป็นตัวเลข 

และตัวอักษร ได้ตลอดเวลา      

1.1.5.2 ระบบต้องสามารถถ่ายปูายทะเบียนที่ติดตัง้ในตําแหน่งที่ถูกต้องตาม

มาตรฐานของกรมการขนสง่ทางบก      

1.1.5.3 ข้อยกเว้นของระบบกรณีต่อไปนี ้ 

- รถยนต์ที่ไม่ตดิปูายทะเบียน      

- รถยนต์ที่ตดิตั้งปูายทะเบียนในตําแหนง่ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

ของกรมการขนสง่ทางบก       

- รถยนต์ที่ตดิปูายทะเบียนชํารุด หรอืมีการบดบังหมายเลขทะเบียน

รถยนต์ หรอืชื่อจังหวัด เกิน 30 % (ตัวอักษรหรอืตัวเลขบรรทัดบน ถูกบดบังเกินกว่า 1 ใน 3 ของขนาด

ตัวอักษร หรอืจังหวัดถูกบดบังเกินกว่า 1 ใน 3 ของความยาวชื่อจังหวัด) 
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- รถยนต์ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของกรมการขนสง่ทางบก  

1.2) ข้อกําหนดเกี่ยวกับฐานขอ้มูล และรายงานของโปรแกรม  

1.2.1) ระบบจัดเก็บฐานขอ้มูล และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กําหนด

ดังนี้     

1.2.1.1 ระบบต้องรองรับการทํางานรวมกับฐานขอ้มูล MySQL ได้เป็นอย่างนอ้ย 

1.2.1.2 เมื่อมีรถแลน่ผ่าน ระบบต้องทําการแปลงภาพใหเ้ป็นข้อความในทันที  

1.2.1.3 เก็บข้อมูลภาพถ่ายทะเบียนรถยนต์ในรูปแบบ JPEG หรอืดีกว่า โดยต้องจัดเก็บรูป

ถ่ายอย่างนอ้ย 1 รูป ต่อคัน โดยเป็นภาพถ่ายที่เห็นดา้นหนา้รถอย่างชัดเจน และภาพถ่ายเฉพาะปูาย

ทะเบียน เป็นอย่างนอ้ย      

1.2.1.4 ภาพถ่ายทะเบียนรถยนต์ ต้องสามารถค้นหาได้จาก วันที่ หรอื เวลา หรอื รหัส

หนว่ยงาน เป็นอย่างนอ้ย      

1.2.1.5 เก็บข้อมูลปูายทะเบียนรถยนต์ ซึ่งระบบ แปลงภาพปูายทะเบียนเป็นข้อความ 

(Text) ในลักษณะของ ตัวเลข ตัวอักษร ช่ือจังหวัด      

1.2.1.6 เก็บข้อมูลรถยนต์ที่วิ่งผ่านอย่างนอ้ยดังนี ้ภาพทะเบียน , หมายเลขทะเบียน และ

จังหวัด, วัน/เวลา สถานที่ และจํานวนครั้งที่ผ่านเข้ามา โดยต้องเก็บข้อมูลได้อย่างนอ้ย 500,000 คัน

ล่าสุด โดยไม่มกีารลบข้อมูลทิง้ และสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์มาตรฐาน เช่น Text หรอื Excel ได้ 

1.2.1.7 ระบบต้องได้รับการออกแบบให้บันทึกในลักษณะของการบันทึกข้อมูลทับ (Over 

Write) โดยมีสัญญาณแจ้งให้ผู้ใชง้าน หรอืผูค้วบคุมระบบ ทราบ เพื่อทําสํารองขอ้มูลก่อนที่จะมีการ

บันทึกข้อมูลทับข้อมูลเดิม 

1.2.1.8 ระบบการเก็บข้อมูล ระบบ ตอ้งสามารถบันทึกข้อมูลไว้ใน Hard Disk ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ ได้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน และบันทึกลงใน Hard Disk ต่อเนื่อง    

1.2.1.9 มีระบบลบข้อมูลอัตโนมัตเิมื่อเนื้อที่ Hard Disk ใกล้เต็ม โดยต้องสามารถเลือกลบ

ภาพเคลื่อนไหว หรอืภาพนิ่ง หรอือย่างใดอย่างหนึ่งได้ และยังต้องคงรายการข้อมูลทะเบียนที่บันทึกไว้

ในฐานข้อมูลดังเดิมโดยไม่สูญหาย      

1.2.1.10 ระบบต้องสามารถสํารองขอ้มูลสู่ Hard Disk หรอือื่นๆ ได้ และสามารถกู้ขอ้มูล 

(Restore) ที่สํารองไว้กลับมาได้      

1.2.1.11 ฐานขอ้มูลต้องมี ระบบปูองกัน (Password) การแก้ไขข้อมูล การสบืค้นขอ้มูล 

การออกรายงาน หรอืการเข้าไปแก้ไขระบบ อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีระบบปูองกัน (Password) ไม่

น้อยกว่า 1 ระดับ       

1.2.1.12 มีระบบ Web Service ให้เชื่อมตอ่เพื่อรับส่งข้อมูลได้      

1.2.2) ระบบการค้นหา และการทํารายงานไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี ้    

1.2.2.1 ค้นหา และรายงานจาก วันที่ เวลา และช่วงวันที่ ช่วงเวลา หรอืลักษณะผสม  
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1.2.2.2 ค้นหา และรายงานจากข้อมูล หมายเลขทะเบียน ทั้งหมด หรอืบางสว่น  

1.2.2.3 ค้นหา และรายงานจากชื่อจังหวัด ทั้งหมด หรอืบางสว่น   

1.2.2.4 ค้นหา และรายงานตามช่วงเวลาที่กําหนด  

1.2.2.5 รายงานประจําวัน รายงานประจําเดือน  

1.2.2.6 ค้นหา และรายงานรถโดยเทียบกับฐานขอ้มูล Blacklist ได้  

1.2.2.7 มีระบบถ่ายโอนข้อมูลรายงานในรูปแบบ File Excel   

1.3) ระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง สําหรับรวบรวมข้อมูลจากจุดอ่านปูายทะเบียนอัตโนมัติ    

1.3.1) ระบบจัดเก็บฐานขอ้มูล และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ 

1.3.1.1 ระบบต้องรองรับการทํางานรวมกับฐานขอ้มูล MySQL ได้เป็นอย่างนอ้ย  

1.3.1.2 เก็บข้อมูลปูายทะเบียนรถยนต์ ซึ่งระบบ แปลงภาพปูายทะเบียนเป็นข้อความ 

(Text) ในลักษณะของ ตัวเลข ตัวอักษร ช่ือจังหวัด  

1.3.1.3 เก็บข้อมูล วันที่ เวลา ที่ถ่ายภาพทะเบียนรถยนต์   

1.3.1.4 ฐานขอ้มูลต้องมี ระบบปูองกัน (Password) การแก้ไขข้อมูล การสบืค้นขอ้มูล 

การออกรายงาน หรอืการเข้าไปแก้ไขระบบ อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีระบบปูองกัน (Password) ไม่

น้อยกว่า 1 ระดับ  

1.3.1.5 มีระบบ Web Service ให้เชื่อมตอ่เพื่อรับส่งข้อมูลได้  

1.3.1.6 สามารถตรวจค้นหาทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านจุดอา่นปูายทะเบียน ได้ จากการใช้

หมายเลขทะเบียนทั้งหมด (เชน่ บล 1234 เชยีงใหม่) หรอืบางสว่น (เชน่ 234 เชยีงใหม่) เป็นคําคน้หา 

(Key)     

1.3.2) ข้อกําหนดการรับส่งขอ้มูลระหว่างจุดอ่านปูายทะเบียนอัตโนมัติ และส่วนกลาง 

1.3.2.1 การรับส่งขอ้มูลต้องทํางานผ่านบน Web Service โดยรับส่งข้อมูลผ่านทาง 

HTTP โปรโตคอลเป็นหลัก  

1.3.2.2 ระบบต้องรองรับการรับส่งขอ้มูล Text และ รูปภาพ    

1.3.3) ระบบการค้นหา และการทํารายงานไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้   

1.3.3.1 รายงานผลการอ่านปูายทะเบียนรถ  

1.3.3.2 รายงานประจําวันผลการอ่านปูายทะเบียนรถยนต์ สรุปแยกตามด่าน 

1.3.3.3 รายงานสรุปจํานวนรถผ่านด่านประจําเดือน    

1.3.3.4 รายงานสรุปจํานวนรถผ่านด่านประจําปี  

1.3.3.5 รายงานสถานะข้อมูลลา่สุดจากเครื่องลูกข่าย   

1.3.3.6 ค้นหา และรายงานรถโดยเทียบกับฐานขอ้มูล Blacklist ได้  

1.3.3.7 ระบบการค้นหา และรายงานทั้งหมด ต้องเป็นแบบ Web-Based  

 



- 60 - 
 

 

2. ค่าจัดซื้อกล้องสําหรับอ่านปูายทะเบียนยานพาหนะ โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปูองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 32 ชุด เป็น 

ครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็น

จะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ 

2.1. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ License Plate Capture Camera (ตรวจจับปูายทะเบียน)  

2.2. รองรับการตรวจจับปูายทะเบียนรถยนต์ที่ความเร็ว 90-100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงเป็น  

อย่างนอ้ย   

2.3. รองรับการตรวจจับภาพปูายทะเบียนที่ระยะ 10-20 เมตร   

2.4. มีตัวรับภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1/1.9 นิว้ ชนิด Progressive CMOS   

2.5. มีเลนส์ขนาด 12 มิลลเิมตร ถึง 40 มิลลเิมตร มีฟังก์ช่ัน Auto-IRIS และมีฟังก์ชั่น P-IRIS 

 2.6. มีฟังก์ชันซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติในสภาวะความเข้มแสงต่ํา (IR Cut filter)   

2.7. มีระบบควบคุมความไวแสงเป็นแบบ Electronic Shutter ตั้งแต ่1/5 วินาที ถึง 1/10,000 

วินาที และ 1/800 วินาที ถึง 1/10,000 วินาที   

2.8. มีความละเอียดของภาพ ไม่นอ้ยกว่า 1920x1080 pixels   

2.9. สามารถส่งสัญญาณภาพแบบ 2 simultaneous Stream ชนิด H.264 และ MJPEG ในเวลา

เดียวกัน ผา่นระบบเครือขา่ยด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 60 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1920x1080 

 2.10. มีฟังก์ชั่นการปรับภาพย้อนแสง WDR Pro ระดับค่า 100 dB   

2.11. มีฟังก์ชั่น 3D Noise Reduction ช่วยในการลดสัญญาณรบกวนในพืน้ที่ที่แสงนอ้ย และ

สามารถปรับชดเชยแสงได้ (White Balance)   

2.12. มีช่องสัญญาณ Alarm Input ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง Alarm Output และช่อง Ethernet สําหรับ

เชื่อมตอ่สัญญาณแบบ 10/100 Mbps แบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

2.13 มีฟังก์ชันปรับภาพอัตโนมัติ Smart Focus แบบ RBF (Remote Back Focus)   

2.14. สนับสนุนมาตรฐาน Onvif Technology และผา่นการทดสอบมาตรฐาน CE, FCC Class B, 

VCCI, UL   

2.15. มี Micro SD/SDHC/SDXC Card Slot เพื่อบันทึกภาพ และมีฟังก์ชัน EIS (Electronic Image 

Stabilizer) ช่วยลดการสั่นสะเทือน   

2.16. สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมติั้งแต ่ -10 ถึง 50 องศา เซลเซียส และตัวกล้องได้รับ

มาตรฐานการปูองกันน้ําและฝุนุ IP-66 และ มาตรฐานการปูองกันการทุบทําลาย Vandal-proof IK-10 

 2.17. ชุดอินฟาเรดไม่น้อยกว่า 2 ชุด มรีะยะการใชง้านของแสงอยู่ที่ 100 เมตร หรอืดีกว่า 

 2.18. สามารถใช้กับไฟ 24 Vac ได้เป็นอย่างนอ้ย 
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3. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศนว์งจรปิดสําหรับตรวจสอบภาพยานพาหนะ โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

การปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็น 

ครุภัณฑท์ี่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิดประจําปี พ.ศ. 2559 กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐานคือ ขอ้ 8 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor 

Fixed Network Camera) จํานวน 32 ชุด  

4. ค่าจัดซื้อระบบซอฟท์แวร์บริหารจัดการและบันทึกภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 32 ชุด เป็น

ครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็น

จะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้  

4.1. ตอ้งเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้มากกว่า 5 ยี่หอ้ขึน้ไป   

4.2. ตอ้งสามารถกําหนดมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264, MJPEG และ MPEG-4 

ได้  

4.3. โปรแกรมบริหารจัดการภาพต้องสามารถทํางานแบบ Failover และ Redundancy ได้ 

 4.4. โปรแกรมบริหารจัดการภาพต้องเป็นระบบที่เป็น Open Platform ที่รองรับ ONVIF Profile S  

4.5. ตอ้งมลีิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นํามาติดตัง้

ในโครงการนี้ได้ทั้งหมดทุกกล้อง   

4.6. เป็นซอฟต์แวรบ์ริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งพัฒนาดว้ย Microsoft .NET 

Framework เพื่อความสามารถในการพัฒนาร่วมกับ Application อื่นในอนาคต   

4.7. ตอ้งสามารถแสดงภาพสด (Live Image) ภาพที่บันทึกไว้ (Playback) และบันทึก (Camera 

Recording) ในขณะเดียวกันได้โดยไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน   

4.8. ตอ้งรองรับการเพิ่มขยายอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึก และเครื่องลูก

ข่ายที่เช่ือมต่อกับระบบได้   

4.9. ตอ้งสามารถแสดงรายการอุปกรณ์ในลักษณะของ Tree โดยสามารถเลือกดูภาพ และ

ค้นหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามหมวดหมูท่ี่ตัง้ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   

4.10. ตอ้งสามารถควบคุมการทํางานโดยการเลือกกล้องที่ตอ้งการจาก Camera Icon ที่อยู่บน

แผนผังแสดงพืน้ที่อาคาร และเมื่อทําการเลือกกล้องได้ตามที่ต้องการแลว้ จะปรากฏเมนูการใชง้านให้

ผูใ้ช้สําหรับเลือกคําสั่งในการใชง้าน เช่น การดูภาพขณะนัน้ ๆ (Live Display) การค้นหาและดูภาพที่

บันทึกไว้แล้ว การควบคุมการหมุนส่าย ก้ม-เงย ซูมภาพจากเลนส์ของกล้อง เป็นต้น   

4.11. ตอ้งสามารถบันทึกภาพที่ความละเอียดที่ 1,920x1,080 Pixels ได้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน และ

สามารถรองรับความละเอียดภาพสูงสุดได้ถึง 4K ได้ไม่นอ้ยกว่า 12 fps. หรอืดีกว่า 
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4.12. รองรับฟังก์ชัน Adaptive Streaming สําหรับจัดการ Stream การแสดงภาพ Live View เพื่อ

ช่วยลดการทํางานของ CPU แตย่ังสามารถบันทึกภาพในความละเอียดเดิมที่ตัง้ไว้ได้ 

4.13. ตอ้งสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนส่าย ก้ม -เงย และการซูมภาพของกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดได้  

4.14. ตอ้งสามารถกําหนด Preset และ Pattern ให้แก่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้   

4.15. สามารถทํา Alarm Management และ HTML Map ได้   

4.16. ตอ้งสามารถรองรับการเชื่อมตอ่เพื่อดูภาพผา่นมอืถือได้   

4.17. รองรับการทํางานการสง่ภาพเหตุการณ์จาก Smart Phone ผา่นเครือขา่ย Internet ส่งกลับ

มายังระบบบริหารจัดการภาพที่ห้องควบคุม เพื่อรายงานและบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้   

4.18. รองรับการใชง้าน SDK (Software Development Kit) เพื่อเชื่อมตอ่กับระบบอื่น ๆ ได้   

4.19. ตอ้งมรีะบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือบุคคลในภาพการบุกรุกเข้าไปในพืน้ที่

ต้องหา้ม (Motion Detection)   

4.20. ต้องสามารถสั่งค้นหา และแสดงภาพที่ถูกบันทึกไว้แล้วโดยสามารถทําการค้นหาได้ตามวัน 

เวลา   

4.21. ตอ้งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์จากการแจ้งเหตุจาก Motion Detection และจาก 

External Trigger Alarm ได้   

4.22. ในการบันทึกข้อมูลภาพลงในฐานข้อมูลทั้งระบบต้องมีระบบปูองกันการแก้ไขข้อมูลภาพ

ต้นฉบับ โดยวิธีการเข้ารหัส (Encryption) หรอืใช้ Function Watermarking    

4.23. ตอ้งสามารถทํางานได้กับ Operating System: Windows Server 2008 หรอื 2012 หรอื

ดีกว่า 

5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย แบบที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดใน 

มาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจําปี พ .ศ. 2560 

กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐาน คอื  

ข้อ 2 เครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย แบบที่ 2  จํานวน 1 ชุด    

6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 ขอ้ 12 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)  จํานวน 1 ชุด  

7. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
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เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 3 ชุด 

8. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์หรอืชนิด LED สี สําหรับใช้ในโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้อ 49 กระทรวงดิจทิัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  จํานวน 1 ชุด 

9. ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบแอลอีด ี (LED TV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดใน

มาตรฐานบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2560 คุณลักษณะพืน้ฐานคือ 

 ขอ้ 5.5.2 โทรทัศ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 

55 นิว้ จํานวน 4 ชุด 

10. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 3 kVA โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็นครุภัณฑ์ที่มกีําหนดใน

มาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจําปี พ .ศ. 2560 

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐานคือ 

ข้อ 61 เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 3 kVA จํานวน 2 ชุด  

11. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ

ปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็น

ครุภัณฑท์ี่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐานคือ 

ข้อ 31 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 1 ชุด  

12. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือขา่ยแบบ Industrial Switch โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 16 ชุด เป็น

ครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็น

จะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

12.1. มพีอร์ตแบบ 10/100 จํานวนไม่น้อยกว่า 8 Port 

12.2. รองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, ได้เป็นอย่างนอ้ย  

12.3. สามารถใช้งานตามจํานวน Mac Address ได้ 2,000 Mac Address เป็นอย่างนอ้ย   

12.4. รองรับระบบการจา่ยไฟฟูาแบบ Redundant และ 24 VDC เป็นอย่างนอ้ย   

12.5. สามารถติดตั้งบน DIN Rail Mount ได้   

12.6. มมีาตรฐานการปูองกันด้านอุตสาหกรรมในระดับ IP30 และมีโครงสรา้งเป็น Aluminum 

case  
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12.7. สามารถทํางานในอุณหภูมทิี่  –25 ºC ~ +60 ºC   

12.8. ได้รับการรับรองผลิตภัณฑต์ามมาตรฐาน FCC หรอื EN หรอื UL 

13. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟตกิ (Media Converter) สําหรับใช้งานภายนอก

อาคาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและ

การปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 16 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ต่ 

หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

13.1 เป็นอุปกรณ์ Media Converter ที่ออกแบบสําหรับติดตั้งภายนอกอาคารและตดิตั้งที่ที่มี

ความเสี่ยงสูง (Harsh Environments)   

13.2 เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber 

Optic ได้  

13.3 เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3 และ IEEE802.3u  

13.4 มีพอรต์สําหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มคีุณสมบัติเป็น 10/100 Mbps ที่ใชก้ับ

หัวต่อ RJ45 จํานวน 1 พอร์ต เป็น Auto MDI/MDI-x   

13.5 มีพอรต์สําหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic มีคุณสมบัติเป็น 100 Base-FX เป็น

ชนิดหัวต่อ SC จํานวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมตอ่กับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ 30 

KM  

13.6 มีฟังช่ัน Link Fault Signaling   

13.7 มีไฟ LED แสดงสถานะการทํางาน PWR, LFS, LNK/ACT   

13.8 มี DIP Switch สามารถปรับเลือกการทํางานได้   

13.9 มี AC Power Adapter 12 VDC มาพร้อมกับตัวเครื่อง   

13.10 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ –20 ºC ~ 60 ºC และความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 10% - 80%   

13.11 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ –40 ºC ~ 85 ºC และความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 5% - 90%   

13.12 มีขนาด 109.2 มิลลเิมตร x 73.8 มิลลเิมตร x 23.4 มิลลเิมตร และมีน้ําหนัก 158 กรัม 

13.13 มี Din Rail มาพร้อมกับตัวเครื่อง และสามารถยึดผนังได้   

13.14 มีการรับประกันผลิตภัณฑอ์ย่างนอ้ย 5 ปี  
 

14. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟตกิ (Media Converter) สําหรับใช้งานภายใน

อาคาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและ

การปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 16 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ต่

หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี  

ประสิทธิภาพคุณลักษณะ ดังนี ้  
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14.1 เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber 

Optic ชนิด Single mode ได้   

14.2 เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3 และ IEEE802.3u  

14.3 มีพอรต์สําหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มคีุณสมบัติเป็น 10/100 Base TX ที่ใชก้ับ

หัวต่อ RJ45 จํานวน 1 พอร์ต เป็น Nway Auto-negotiation 

14.4 มีพอรต์สําหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic มีคุณสมบัติเป็น 100 Base-FX ที่ใชก้ับ

หัวต่อ SC จํานวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมตอ่กับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ 30 KM  

14.5 มีฟังช่ัน Loop Back Test สามารถทํา Local Loop Back Test และ Remote Loop Back 

Test ได้   

14.6 มีฟังช่ัน Link Fault Signaling สามารถทํา Redundant Link ได้   

14.7 มีไฟ LED แสดงสถานะการทํางาน 100, LFS, LNK/,ACT, FDX/COL, PWR   

14.8 มี DIP Switch สามารถปรับเลือกการทํางานได้   

14.9 มี AC Power Adapter 220VAC/ 12VDC, 1A มาพร้อมกับตัวเครื่อง   

14.10 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 0 ºC ~ 50 ºC และความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 10% - 80%   

14.11 ผา่นมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC  
 

15. ค่าจัดซื้อ Chassis สําหรับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพผา่นสายใยแก้วนําแสง โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ จํานวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้

 15.1 เป็นอุปกรณ์สําหรับจ่ายไฟใหก้ับอุปกรณ์แปลงสัญญาณผา่นสายใยแก้วนําแสงโดยเฉพาะ 

และมีหลอด LED แสดงสถานะการทํางาน   

15.2 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) อย่างนอ้ย 2 หนว่ย รองรับการทํางานแบบ Hot 

Swappable, Dual Cooling, Redundant Power Supply   

15.3 สามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟูา 100-240 VAC. และสามารถจ่ายไฟฟูาใหก้ับอุปกรณ์

แปลงสัญญาณที่ 5 VDC. ต่อหนึ่งอุปกรณ์   

15.4 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมไิม่น้อยกว่า 0 °C  ~ 50 °C หรอืดีกว่า และได้รับมาตรฐาน 

FCC และ CE หรอืดีกว่า  
 

16. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ปูองกันไฟกระชาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 16 คู่ เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่

มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้  
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16.1 ได้รับการออกแบบผลติ และทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/IEEE C.62.41-1991 หรอื 

IEC61643-1 หรอื UL-1449   

16.2 ใช้กับระบบไฟฟูา 1 เฟส แรงดันไฟฟูา 220 โวลต์ 50Hz.   

16.3 อุปกรณ์ต้องติดตัง้ในลักษณะต่อขนานกับสายจา่ยไฟ โดยโครงสรา้งของวงจรภายใน

ประกอบด้วย Shunt  

16.4 ต้องเป็นอุปกรณ์ประเภท MOV (Metal Oxide Varistor)   

16.5 มีพกิัดไฟกระโชกไม่น้อยกว่า 40 kA. ที่ Imax มาตรฐานรูปคลื่น 8/20 µs.   

16.6 มีคา่ Response Time น้อยกว่า 25 ns.   

16.7 อุปกรณ์จะต้องมีสว่นแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแสดงสภาพการ

ทํางานของอุปกรณ์ได้ว่าปกติหรอืผดิปกติ พรอ้มทั้งม ีRemote Alarm Contact   

16.8 อุปกรณ์มีคา่ Protection Level ไม่เกิน 1.2 kV.   

16.9 อุปกรณ์สามารถทํางานได้ที่อุณหภูม ิ-10 °C ~ 75 °C หรอืดีกว่า   

16.10 เป็นชนิดตดิตั้งกับ DIN Rail  
 

17. ค่าจัดซื้อตูส้ําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เป็น

ครุภัณฑท์ี่มกีําหนดในมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืน้ฐานคือ  

ข้อ 26 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด  
 

18. ค่าจัดซื้อตูต้ิดตัง้อุปกรณ์ชนิดใชง้านภายนอก โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 16 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่

ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้อง

จัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้  

17.1 โครงสรา้งทําจากวัสดุประเภทโลหะ Steel หรอื Aluminums หรอื Stainless    

17.2 ตัวตู้มรีะบบ Lock โดยใช้กุญแจที่มาจากผู้ผลิต   

17.3 สามารถปูองกันน้ํา และฝุุนละอองตลอดจนแมลงตา่ง ๆ ได้  
 

19. ค่าจัดซื้อสายใยแก้วนําแสง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม 

การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 22,000 เมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี

กําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ 
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19.1 เป็นสายใยแก้วนําแสงชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 

11801:2002, ANSI/TIA-568-C.3, Telcordia GR-20CORE, ICEA 640, IEC 60793, IEC 60794-1-2, 

ITU G.652D และ RoHS เป็นอย่างนอ้ย   

19.2 รองรับการใชง้าน IEEE802.3, 10GEthernet, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Fiber Channel 

ได้  

19.3 เป็นสายใยแก้วนําแสงภายนอกอาคาร ประเภท  24 Cores  

19.4 มีโครงสรา้งเป็นแบบ Multi-tube ซึ่ง Loose Tube ทําด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene 

Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อปูองกันความชืน้   

19.5 มี Central Strength Member ทําด้วยวัสดุ FRP   

19.6 มี Water Blocking Yarn และ Water Blocking Tape เพื่อปูองกันความชืน้   

19.7 เปลือกนอกของสายทําด้วยวัสดุ HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. เพื่อปูองกันรังสี 

UV และทนต่อสภาพแวดล้อม   

19.8 สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน ขณะติดตัง้ตัง้แต่ -40 °C ~ 70 °C และขณะเก็บรักษา

ตั้งแต ่-40 °C~75 °C   

19.9 สามารถรับแรงดึงขณะติดตัง้ได้ 7,000 N. และสามารถทนแรงกดทับได้ 2,200 N/10cm. 

 19.10 มีรัศมกีารโค้งงอของสายขณะติดตัง้ไม่เกิน 20 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า   

19.11 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose Tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการ

เรียงสาย 

19.12 มีการรับประกันผลิตภัณฑอ์ย่างนอ้ย 30 ปี  

20. ค่าจัดซื้อเสากล้องขนาดความสูง 6 เมตร โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 8 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่

มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้  

20.1 เป็นเสากลม ทําจากเหล็กชุปสังกะสี Galvanized Steel หรอืดีกว่า   

20.2 มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางเสาไม่นอ้ยกว่า 4 นิว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลเิมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร   

20.3 มีแผน่เหล็กฐานเสาเพื่อยึดพืน้คอนกรีตได้อย่างมั่นคง   

20.4 มีระบบสายดิน (Grounding) หรอืต่อแถบโลหะลงดินเพื่อปูองกันฟูาผา่   

20.5 ฐานปูนสําหรับติดตั้งเสากล้อง  
 

21 . ค่าเชื่อมตอ่อุปกรณ์และติดตัง้สาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรมและการปูองกันและลดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย   



- 68 - 
 

 

21.1 เชื่อม Splice สายใยแก้วนําแสง , แผง SNAP SM, ถาดเก็บสายรอยต่อจุด Splice, หัวต่อไฟ

เบอร์พรอ้มสาย, หลอดต่อสาย ทั้งระบบ จํานวน 1 งาน   

21.2 งานทดสอบสายใยแก้วนําแสง ฝกึอบรม เพื่อการใชง้าน ทั้งระบบ จํานวน 1 งาน   

21.3 เชื่อมตอ่สายสัญญาณภาพ UTP CAT6 ทั้งระบบ จํานวน 1 งาน   

21.4 งานเชื่อมและติดตัง้มเิตอร์ไฟฟูาและติดตัง้ระบบกราวด์ ทั้งระบบ จํานวน 1 งาน 

21.5 อุปกรณ์แขนจับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์จับยึด ทั้งระบบ 

จํานวน 1 งาน   

21.6 อุปกรณ์แขนจับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมองได้ พรอ้มอุปกรณ์จับยึด ทั้งระบบ 

จํานวน 1 งาน   

21.7 อุปกรณ์แขนจับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องสําหรับอ่านปูา ยทะเบียนยานพาหนะ พรอ้ม

อุปกรณ์จับยึด ทั้งระบบ จํานวน 1 งาน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 14,000,000 บาท  
 

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 420,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา คา่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 120,000 บาท  

1.2.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV)  จํานวน 300,000 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ค่าประกอบ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มกีาร

ชํารุดเสื่อมสภาพจากการใชง้านให้สามารถใช้งานได้  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่3 หน้าที ่ 234   

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 300,000 บาท  
 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศึกษา   รวม  87,928,690 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (รหัส 00211 ) รวม  7,895,420 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  4,897,020 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,897,020 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 3,511,740 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 3,511,740 บาท  
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1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 94,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 94,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 94,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,199,880 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1,199,880 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1,199,880 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 24,000 บาท  

งบด าเนินการ  รวม  2,947,100 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  177,000  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 27,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 150,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม  1,906,600 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 776,600 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ 

หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสอืคู่มอืต่าง ๆ หนังสอืพิมพ์   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท  
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2.1.2 ค่าจา้งเหมาโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 150,000 บาท  

2.1.3 ค่าจา้งยามรักษาการณ ์จํานวน 405,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งยามรักษาการณข์อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 405,000 บาท  

2.1.4 ค่าจา้งเหมาทําความสะอาด จํานวน 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทําความสะอาดอาคาร

ต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 96,000 บาท  

2.1.5 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณ

สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท  

2.1.6 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 45,600 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่ารับรอง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ค่า

พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจา่ยที่เกี่ยวกับ

การรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม หรอืทัศนศึกษาดูงาน  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท  

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,000,000 บาท แยกเป็น 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  

2.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศกึษา จํานวน 

300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนา  

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

2560 ขอ้ที ่ 15 หน้าที ่ 326 
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- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 300,000 บาท  

2.3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ 

สอนให้มปีระสิทธิภาพ  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อที ่ 7  หน้าที ่285 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  

2.3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานการเรยีนรู้รอ้ยเอ็ด จํานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินโครงการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอุทยานการเรียนรูร้้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่ 5  หน้าที่ 283 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 150,000 บาท  

2.3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนนิการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที่ 5 หนา้ที ่283  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  

2.3.6 โครงการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 8   หน้าที ่ 286   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  

2.3.7 โครงประชุมสัมมนาการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมการจัดทําและประสานแผนพัฒนาการศกึษาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและทุกภาคส่วนและภาคี

การพัฒนามีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดําเนนิการรว่มกันภายใต้กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

การศกึษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 14  หน้าที ่ 291  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 150,000 บาท  

2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  
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3. ค่าวัสดุ  รวม  198,500 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 80,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 45,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 13,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านโฆษณาและเผยแพร่ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 13,500 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 60,000 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  665,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา อาคารศูนย์แสดงและจําหนา่ย

สินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 600,000 บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาของอาคารศูนย์แสดงและ

จําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 50,000 บาท  

4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงอนิเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเชา่พืน้ที่เว็บไซต์ 

และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี  ค่าเชา่ช่องสัญญาณดาวเทียม  

เป็นต้น 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 15,000 บาท  
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งบลงทุน  รวม  51,300 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  51,300 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 10,500 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี ้จํานวน 10,500 บาท จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่า

จัดซื้อเก้าอี ้สําหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ใน

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหาเพื่อใช้ในการ 

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่  94   หน้าที ่ 200  

1) มีพนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ํา หุ้มหนัง PVC leather และ มทีี่วางแขนผลิต

จากพลาสตกิขึ้นรูป  

2) ขาผลติด้วยไนล่อน 5 แฉก ลอ้พลาสตกิคู่  

3) สามารถหมุนได้รอบตัวและสามารถปรับระดับเก้าอี้ดว้ยระบบ Gas Lifting  

4) ปรับความสูงของระดับเก้าอีไ้ด้ ระหว่าง 91-101 เซนติเมตร และสารถรองรับ

น้ําหนักได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม  

5) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) : 58x60x91-101 เซนติเมตร (แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 360) 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 10,500 บาท  

1.2 ครุภัณฑอ์ื่น จํานวน 10,800 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหนิอ่อนพรอ้มเก้าอีส้ําหรับอุทยานการเรยีนรู้รอ้ยเอ็ด จํานวน 10,800 

บาท จํานวน  4 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะมาหนิอ่อนพรอ้มเก้าอี ้สําหรับอุทยาน

การเรียนรูร้้อยเอ็ด    เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑแ์ตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อให้การดําเนินงานมปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. มีลักษณะทรงเหลี่ยมหรอืทรงกลม 

2. ขนาด กว้าง 90 ซม.xสูง 70 ซม. 

3. พร้อมเก้าอีชุ้ดละ 4 ตัว (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่5หนา้ที ่283  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 10,800 บาท  

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 30,000 บาท  
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งานระดับมัธยมศกึษา  (รหัส 00213 )  รวม  80,033,270 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  46,312,880 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  46,312,880 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 31,033,100 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 31,033,100 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 3,427,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 3,427,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน

ของขา้ราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 3,427,200 บาท 

1.3 เงนิวิทยฐานะ จ านวน 4,116,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวิทยฐานะ ของข้าราชการในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 4,116,000 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,067,640 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 1,067,640 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,292,020 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4,888,020 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 4,888,020 บาท 

1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1,404,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 1,404,000 บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 376,920 บาท แยกเป็น 

1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 64,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 64,920 บาท  

1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 156,000 บาท  

 



- 75- 

 

 

1.6.3 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

สําหรับพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน รอ้ยละ 2 – 4 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขัน้ค่าตอบแทนใน

ปีงบประมาณ ตอ้งมผีลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 156,000 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม  29,739,190 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  121,400  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

121,400 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

121,400 บาท เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

พิเศษ และวิทยฐานะในกรณีอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 121,400 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย  รวม  29,617,790 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

29,587,790 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าพัฒนาเจา้หนา้ที่รับผดิชอบโครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติด จํานวน 3,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนาเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบโครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติดใน

สถานศกึษา 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 3,000 บาท  

2.1.2 โครงการเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา อปท . ของนักเรียน จํานวน 800,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท.ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน 

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

พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 7   หน้าที ่ 318 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 800,000 บาท  

2.1.3 โครงการจัดการงานวันเด็กแหง่ชาติ จํานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมตา่งๆ ในงานวันเด็กแหง่ชาติ รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 3  หนา้ที ่228  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 100,000 บาท  
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2.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา โครงการพัฒนาการจัดการศกึษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2,000,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 2,000,000 บาท  

2.1.5 ค่าพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 12,000 บาท  

2.1.6 โครงการแขง่ขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 16  หน้าที ่ 327   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 200,000 บาท 

2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน   26,472,790  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศกึษาของโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย  

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

หอ้งสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูของ

โรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ค่าบริหารจัดการโรงเรยีนในสังกัด  

ค่าวัสดุการศกึษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตร่ะดับอนุบาลจน

จบการศกึษาขั้นพื้นฐานและค่าปัจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรียนยากจน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท08 16.2/ ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน   2560  เรื่องซักซ้อม แนว

ทางการ จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา

ภาคบังครับ  แยกเป็น 

 -  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม     จํานวน  3,115,730  บาท 

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    จํานวน  3,892,300  บาท 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม     จํานวน  3,009,430  บาท 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 16,455,330  บาท 

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน 30,000 บาท  
 

งบลงทุน  รวม  3,981,200 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  781,200  บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 177,400 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสํารับครูโรงเรยีนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนด

ไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ 

ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  92   หน้าที ่ 440 

1) ผลติจากไม้ particle Board  

2) แผ่นโต๊ะ (TOP) หนา 30 มิลลเิมตร ปิดขอบ PVC Edge  

3) เคลือบผวิด้วย Mala mine กันน้ํา ทนความรอ้น และรอยขีดข่วนได้  

4) ลิน้ชักด้านขวา 2 ลิน้ชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด  

5) กล่องลิน้ชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อในลอน แข็งแรง  

6) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 16,000 บาท  

1.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี ้จํานวน 8,400 บาท จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เก้าอีน้ั่งทํางาน สําหรับครูของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี

กําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่93หนา้ที ่440  

1) มีพนักพิงและที่นั่งขึน้โครงเหล็กบุฟองน้ํา หุ้มหนัง PVC Leather และมีที่วางแขนผลิตจาก

พลาสตกิขึ้นรูป  

2) ขาผลติด้วยในลอน 5 แฉก  

3) สามารถโยกเอนและหมุนรอบตัว (ระบบโยกทั้งตัว ) และสามารถปรับระดับเก้าอี้ ระบบ 

Gas Lifting  

4) ปรับความสูงของเก้าอีไ้ด้ ระหว่าง 91-101  เซนติเมตร และสามารถรองรับน้ําหนักได้ไม่

เกิน 80 กิโลกรัม  

5) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) : 58x60x91-101 เซนติเมตร 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 8,400 บาท  
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1.1.3 ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 54,000 บาท จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดานของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น

ครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดในบัญชมีาตรฐานของครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด และมีความ

จําเป็นจะต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560  ขอ้ที่ 94

หนา้ที ่ 441 

1) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้  

2) ขนาด 18 นิว้ สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  

3) ปรับรัศมีการส่ายได้ตัง้แต่ 15,30 และ 50 องศา  

4) กระจายสายลมเป็นเต็มพลังเฉพาะที่ดว้ยสวิตซ์ควบคุมส่ายได้ตามตอ้งการ  

5) มอเตอร์ประสทิธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL BEARING)  

6) เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติโมฟิวส์ (THERMALL FUSE)  

7) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 519x519x424 เซนติเมตร 

8) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอ ดภัยเลขที่ มอก .934-2533 จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 54,000 บาท  

1.1.4 ค่าจัดซื้อเครื่องอัดสําเนาดจิติอล จํานวน 99,000 บาท จํานวน  1 เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจติอลพร้อมสแกนเนอร์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 19  หน้าที ่438  

1) ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 

( USB Interface ) โดยไม่ต้องติดตัง้อุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม  

2) ความละเอียดในการสรา้งภาพไม่น้อยกว่า  300x400 จุดตอ่ตารางนิ้ว  

3) พืน้ที่ในการพิมพ์สําเนาใหญ่สุด ขนาด  252x355 มิลลเิมตร (B4) และกระดาษพิมพ์

สําเนาสามารถใช้ได้ตัง้แต่ขนาดเล็กสุด A6 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3  

4) สามารถย่อสําเนาได้ 4 ระดับ คอื 70% , 81% , 87% , 94%  

5) สามารถขยายสําเนาได้ 3 ระดับ คอื 115%, 122% , 141%  

6) สามารถย่อ-ขยาย ได้ตั้งแต ่50-200 % โดยสามารถ Zoom ได้ทีละ 1%   

7) ผลติภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 และ  ISO 14001 รับประกันสินค้า 1  ปี 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 99,000 บาท 

 



- 79- 

 

 

 1.2 ครุภัณฑก์ารศกึษา จํานวน 158,500 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอืแบบเลื่อนช้ันได้  จํานวน  17,000 บาท จํานวน  2 หลัง  ๆ ละ   

8,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอืแบบเลื่อนช้ันได้คุณสมบัติดังนี้ 

1. แบบชนิดตอนเดียว ปิดหลัง 

2. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 914x305x1524 มิลลเิมตร 

3. ทําด้วยเหล็กแผน่หนา  0.6 มิลลเิมตร  เคลือบสี  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที่  125  หน้าที ่ 446 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 17,000 บาท  

1.2.2 ค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอื  จํานวน 32,000 บาท จํานวน 2 หลังๆ ละ 16,000  บาทเพื่อจา่ย

เป็นค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอืแบบ 6 ช้ัน คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแบบกว้าง 6 ช้ัน 

2. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 1873x498x1969 มิลลเิมตร 

3. ทําด้วยเหล็กแผน่หนา  0.6 มิลลเิมตร  เคลือบสี  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ 

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ   (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  126   หน้าที ่ 446 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 32,000 บาท  

1.2.3 ค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอื จํานวน 36,000 บาท จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 18,000 บาทเพื่อจา่ย

เป็นค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอื แบบ 6 ช้ัน คุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแบบสูง 6 ช้ัน 

2. ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 965x494x1969 มิลลเิมตร 

3. ทําด้วยเหล็กแผน่หนา  0.6 มิลลเิมตร  เคลือบสี  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่127หนา้ที ่446  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 36,000 บาท  

1.2.4 ค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสอื  จํานวน 73,500 บาท จํานวน 2 แบบ เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อช้ันวาง

หนังสือ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและ

มีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 
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1) ช้ันวางหนังสอืเลื่อนช้ันได้จํานวน  3 หลัง ๆ ละ 8,500 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้ 

(1) แบบชนิดตอนเดียว ปิดหลัง 

(2) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 914x305x1524 มม.  

(3) ทําด้วยเหล็กแผน่หนา 0.6 มม. เคลือบสี  

2) ช้ันวางหนังสอื แบบ 6 ช้ัน จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 16,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี ้ 

(1) แบบ 6 ช้ัน 

(2) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 1873x498x1969 มิลลเิมตร  

(3) ทําด้วยเหล็กแผน่หนา 0.6 มิลลเิมตร เคลือบสี   (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่67หนา้ที ่436  

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   จํานวน 73,500 บาท  

1.3 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 30,000 บาท จํานวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง

วงจรปิดในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้

ในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด และมีความจําเป็นจะต้องจัดหาเพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีประสิทธิภาพ มคีุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่

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

2560 ขอ้ที ่13 หนา้ที4่37 

1) กล้องอินฟาเรด จํานวน 3 ตัว รายละเอียดดังนี ้  

(1) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า  900 TVL  

(2) กล้องทุกตัวมี Housing พร้อมตดิตั้ง  

(3) บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ 

(4) เลนส์ ออโต้รสิ Out Door  

(5) มีระบบกันน้ํา กันฝน กันฝุนุ  

(6) สายสัญญาณแบบ RG6 แกนทองแดงแท้  

(7) มีระบบ OSD  

(8) สายสัญญาณ 600 เมตร  

(9) อุปกรณ์ปรับขยายสัญญาณกล้องมรีะยะหา่งเกิน 100 เมตร 3 ตัว 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 30,000 บาท  

1.4 ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 70,000 บาท จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมระบบกรองน้ํา เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ 
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ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ มคีุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 81  หน้าที ่ 439  

1) เป็นแบบต่อท่อประปา  

2) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  

3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิดน้ํา  

4) ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  

5) มีก๊อกสําหรับเปิด น้ําดื่ม 4 ก๊อก  

6) มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง  

7) มีสวติซ์ควบคุมการตัดไฟ ปูองกันไฟดูดหรือไฟชอ๊ต 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 70,000 บาท 

1.4.2 ค่าจัดซื้อถังตม้น้ําไฟฟูา จํานวน 12,000 บาท จํานวน 1 ถัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังตม้น้ํา

ไฟฟูา เพื่อใชใ้นราชการของโรงเรยีนขี้เหล็กพิทยาคม เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  81  หน้าที ่439 

1) ความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร    

2) กําลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า  2,400 วัตต์  

3) ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร  

4) ปรับอุณหภูมไิด้ตามตอ้งการ    

5) มีช่องระบายไอน้ํา  

6) ตัวถังทําดว้ยเหล็กไร้สนมิ      

7) รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม จํานวน 12,000 บาท  

1.4.3 ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา   จํานวน 48,000 บาท จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท  เพื่อจา่ย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับทําน้ําเย็น เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์

แตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  70  หน้าที ่ 437  

1) เครื่องกรองน้ําสแตนเลส ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 12 นิว้  

2) ท่อน้ําเข้า ออกขนาด 1 นิว้  

3) อัตราการกรอง ไมน่้อยกว่า 300 ลิตร ต่อช่ัวโมง  

4) ระบบการกรองอย่างนอ้ย 3 ขั้นตอน หรอืดีกว่า  
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5) ราคารวมคา่ติดตัง้แล้ว  

6) มีการรับประกันการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  จํานวน 48,000 บาท  

1.5 ครุภัณฑด์นตรีและนาฏศลิป์ จํานวน 120,000 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าจัดซื้อคยี์บอร์ด จํานวน 38,000 บาท จํานวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคยี์บอร์ด 

เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลักษณะ ดังนี้  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 110 หน้าที่  444 

1) คีย์บอร์ด 61 คีย์ (ตอบสนองตามความเร็ว) Sound Generator  

2) เสียงโพลีโฟนีสูงสุด 64 เสียง  

3) พารท์ 16 พารท์ + พารท์คีย์บอร์ด  

4) เอฟเฟค มีมัลติ-เอฟเอกซ์ 47 ประเภท, รีเวิอรบ์ 8 ประเภท, คอรัส 8 แบบ  

5) ทรานโพส ตัง้แต่ -12 ถึง +12 แบ๊คกิง้แทร็ค  

6) เทมโป ตัง้แต่ -20 ถึง 250   

7) แทร็ค 16  

8) 16 โหมดการบันทึกเสียง และมี 4 โหมดอย่างงา่ย (ทั้งหมด, คีย์บอร์ด , เดี่ยว, พันซ์ 

In/Out)  

9) พรีเซทการบันทึก 110 สไตส์  

10) ผูใ้ช้งาน 99 สไตล์, 99 เพลง  

11) ระดับแบนด์ 3 ระดับ : กลอง USB (DATA TRANSFER)  

12) ระบบปฏิบัติการ Windows 2000/Me/XP, Macintosh : Mac OS 9.0.4 or later, Mac OS 

X 10.0 or later CONTROLLERS -D Beam Controller: 1, Pitch Bend/Modulation Lever: 1, Control 

Knobs: 2 จอแสดงผล  

13) แบลคไลท์ขนาดใหญ่ LCD การเชื่อมตอ่  

14) แจ็คออก (L/MONO, R), แจ็คหูฟัง, มีดี้ (IN, OUT) แจ็คสําหรับเสียบพีเดิ้ล , แจ็คควบคุม

แพเดิ้ล, USB - ตัวจา่ยไห DC 9 V (AV Adapter), Current Draw 1,000 mA  

15) ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) : 1,045x320x86 มิลลเิมตร, (ยาวxกว้างxสูง) : 41-3/16x12-

5/8x3-7/16 นิว้ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 38,000 บาท  
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1.5.2 ค่าจัดซื้อกีตาร์ไฟฟูา จํานวน 45,000 บาท จํานวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่ าจัดซื้อกีตาร์ไฟฟูา 

เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 112   หน้าที ่ 444 

1) เฟท จํานวนไม่น้อยกว่า 24 เฟท  

2) วอลลุมสามารถปรับเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ตัว  

3) สวิตซ์สามารถปรับจูนเสียงคอนแทคไม่น้อยกว่า 3 ตัว  

4) มีรูเสียบแจ็ค มลีูกบิดสาย จํานวน 6 ตัว  

5) หย่อง จํานวน 1 ตัว  

6) คอ จํานวน 1 ตัว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 45,000 บาท  

1.5.3 ค่าจัดซื้อแอมป์กีตาร์ จํานวน 25,000 บาท จํานวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอมป์กีตาร์ 

เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  113  หน้าที ่444 

1) กําลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์  

2) ลําโพง 12 นิว้  

3) มีปุุมปรับความดังและมีปุุมปรับเสียงทุ้ม  

4) เสียง 1/8 headphone jack 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 25,000 บาท  

1.5.4 ค่าจัดซื้อฉาบไฮแฮท พรอ้มขา จํานวน 12,000 บาท จํานวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

ฉาบไฮแฮท พรอ้มขา เพื่อใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้

ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้น

การปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลั กษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่   115

หนา้ที ่ 444 

1) เส้นผ่าศูนย์กลาง 35.5 เซนติเมตร  

2) ขนาด 356x356x70 มิลลเิมตร 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 12,000 บาท  
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1.6 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 165,300 บาท แยกเป็น 

1.6.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 110,000 บาท จํานวน 5 

เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 CORE) จํานวน 1 หนว่ย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้ 

(1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

(2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้ 

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 

1 GB หรอื 

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื 

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใชห้นว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB  

3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรอื

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนว่ย  

5) มี DVD-RW หรอืดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย  

6) มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

7) มีแปูนพมิพ์และเมาส์ 

8) มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 85  หน้าที ่ 439 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 110,000 บาท  

 

 

 



- 85- 

 

 

1.6.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด  LED ขาวดํา  จํานวน  47,400 บาท  จํานวน  6 

เครื่อง  ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่  1 (27 หนา้ต่อนาที ) สําหรับใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  86  หน้าที ่ 439 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x600 dpi  

2) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที (ppm)  

3) สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้  

4) มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อยกว่า 64 MB  

5) มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง  

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

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอืสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้  

7) สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ย

กว่า 250 แผ่น 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 47,400 บาท 

1.6.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด  A3 จํานวน 7,900

บาท  จํานวน  1 เครื่อง  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (inkjet printer) 

เพื่อให้การใชง้านมปีระสิทธิภาพคงทน  สามารถใช้งานได้ยาวนาน    มีคุณลักษณะดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี

(พ.ศ.  2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  1) พ.ศ.2560 

ข้อที ่117 หนา้ที ่ 445 

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi   

2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  

3. มคีวามเร็วในการพิมพร์่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หนา้ต่อ

นาที (ppm) หรอื 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  

4. มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสสีําหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อยกว่า 17 หนา้ต่อนาที (ppm) 

หรอื 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  

5. มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) หรอื Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  

6. สามารถใช้ได้กับ A3,A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 

100 แผ่น 

- โรงเรยีนโพธิ์ทองพิทยาคม จํานวน 7,900 บาท  
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2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  3,200,000 บาท 

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2,150,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 จัดทําเสาพรอ้มตาข่ายกันลูกฟุตบอล จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสา

พร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักของโรงเรยีนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 51/2561 รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 4   หน้าที ่ 314 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 200,000 บาท 

2.1.2 ก่อสร้างห้องน้ํานักเรียน  จํานวน 1,950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ํา -หอ้ง

ส้วมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 50/2561 

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560 ข้อที่   3 

หนา้ที ่ 306  

 - โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 650,000 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 650,000 บาท 

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  จํานวน 650,000 บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,050,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

บํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ 

- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 200,000 บาท  

2.2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน จํานวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพคงทน แข็งแรง เพื่อประโยชน์ตอ่การจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่2 หนา้ที่ 262 

- โรงเรียนขีเ้หล็กพิทยาคม  จํานวน 300,000 บาท  

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 200,000 บาท  

- โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จํานวน 200,000 บาท  

2.2.4 โครงการซ่อมแซมรัว้โรงเรยีน จํานวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรัว้โรงเรยีน

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่1 หนา้ที่ 257 

- โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จํานวน 150,000 บาท  
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แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข    รวม  279,787,780 บาท  แยกเป็น 

งานโรงพยาบาล  (รหัส 00222 )   รวม  23,649,980 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  2,566,080 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  2,566,080 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 2,163,960 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 2,163,960 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 67,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 67,200 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 85,200 บาท 

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 249,720 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 249,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองสาธารณสุข   จํานวน 249,720 บาท  
 

งบด าเนินการ   รวม  974,500 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม  194,500 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 162,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 162,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 32,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 32,500 บาท 
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2. ค่าใช้สอย  รวม  740,000  บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

730,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 30,000 บาท  

2.1.2 โครงการพัฒนาเยาวชนปูองกันยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวติให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้มีทักษะในการดําเนินชีวติ

ที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่  4  หน้าที ่237 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 500,000 บาท  

2.1.3 โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่6 หน้าที ่ 239   

- กองสาธารณสุข  จํานวน 200,000 บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 10,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม  40,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 10,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 10,000 บาท  

3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 10,000 บาท  



- 89- 

 

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 10,000 บาท  

งบลงทุน  รวม  20,109,400 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  20,109,400 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 9,400 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี ้จํานวน 3,400 บาท จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เก้าอีน้ั่งทํางาน สําหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ใน

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้น

การปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ 

1) ชนิดเบาะหุม้หนังมีพนักพิง  

2) ขาผลติด้วยไนล่อน 5 แฉกล้อพลาสตกิคู่  

3) หมุนได้รอบตัวและสามารถปรับระดับเก้าอี้ดว้ยระบบ Gas Lifting (แผนพัฒนาสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดข้อที ่ 62  หน้าที่ 361  

- กองสาธารณสุข  จํานวน 3,400 บาท  

1.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ  จํานวน  6,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  2 ตัว ๆ ละ 

3,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาด

และมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. หนา้โต๊ะหน้า  25 มิลลเิมตร 

2. เคลือบเมลามนี 

3. ม ี3 ลิ้นชัก 

4. กันน้ํา ทนความร้อนและรอยขูดขีด 

5. ข้างหนา 18 มิลลเิมตร 

6. เคลือบด้วย PU Foil คุณภาพสูง  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่ 63  หน้าที ่ 361 

- กองสาธารณสุข  จํานวน 6,000 บาท 
 

1.2 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 20,000,000 บาท จํานวน 20 คัน ๆ ละ 1,000,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อดําเนนิงานระบบแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นในการ

บําบัดรักษาผูปุ้วยฉุกเฉินให้ได้รับการบําบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน รายละเอียดตามโครงการที่ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้   (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่  1) พ.ศ.2560  

ข้อที ่48 หน้าที ่433 

1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรอืกําลัง

เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์  

2) เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ พรอ้มอุปกรณ์ตามมาตรฐาน  

3) ประตูมดี้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ปุวยเข้า - ออก  

4) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ําเกลือ  

5) หอ้งพยาบาลมตีู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  

6) มีวทิยุคมนามคม VHF/FM 25 วัตต์พรอ้มอุปกรณ์  

7) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง  

8) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ  

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอ้เข็น ปรับเป็นรถเข็นได้  

(2) ชุดชว่ยหายใจชนิดใชม้อืบีบสําหรับเด็กและผูใ้หญ่  

(3) เครื่องสอ่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชก้ับไฟรถยนต์  

(4) เครื่องวัดความดันโลหติชนิดตดิผนัง  

(5) ชุดปูองกันกระดูกคอเคลื่อน  

(6) ชุดเฝือกกลม  

(7) ชุดใช้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าช  

(8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั่น 

(9) เก้าอีเ้คลื่อนย้ายผู้ปุวยชนดิพับเก็บได้  

(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 20,000,000 บาท  

1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 100,000 บาท 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัส 00223 ) รวม 256,137,800 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม  1,200,600 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม  1,200,600 บาท 
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1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,178,880 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 1,178,880 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 3,720 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) จํานวน 3,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

สําหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 3,720 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 18,000 บาท 
 

งบด าเนินการ   รวม  246,799,200 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม  242,405,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 

242,208,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าปุวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 242,208,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปุวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่้าน 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 242,208,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 18,000 บาท  

1.3 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 120,000 บาท  

1.4 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 59,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 59,000 บาท  
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2. ค่าใช้สอย รวม  2,382,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

2,382,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 20,000 บาท  

2.1.2 โครงการรณรงคป์ูองกันปัญหาการท้องก่อนวัยเรียน จํานวน 500,000 บาท เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้นําชุมชน แกนนําชุมชน กลไกในชุมชน นักเรียนมัธยมศกึษา

ตอนตน้ - ตอนปลาย ในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 1  หน้าที ่ 267   

- กองสาธารณสุข   จํานวน 500,000 บาท  

2.1.3 โครงการฝกึอบรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ําดีและโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

จํานวน 1,862,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ําดี

และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 3 หน้าที่  274 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 1,862,000 บาท  
 

3. ค่าวัสดุ  รวม  2,012,200 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 10,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 10,000 บาท  

3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1,982,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ และเคมีภัณฑต์่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปูองกันและควบคุมโรค รายละเอียดตามรายการที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 1,982,200 บาท  
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3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 10,000 บาท  
 

งบลงทุน   รวม  8,138,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  8,138,000 บาท 

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 8,138,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดําริ จํานวน 8,138,000 บาท 

จํานวน  2 บ่อ ๆ ละ  4,069,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ตามแบบกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในพืน้ที่อําเภอโพนทอง และอําเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด

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

พ.ศ.2560 ขอ้ที ่5 หน้าที่ 299 

- กองสาธารณสุข   จํานวน 8,138,000 บาท  
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม  3,146,520 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (รหัส 00231 ) รวม  3,068,620  บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  2,735,820 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,735,820 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 2,164,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต   จํานวน 2,164,800 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 79,200 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต   จํานวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับ

ข้าราชการ ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต   จํานวน 12,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
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- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 85,200 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 405,000 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 405,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 405,000 บาท  

1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1,620 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 1,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 1,620 บาท  

งบด าเนินการ รวม  332,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  133,800 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 45,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 45,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 84,000 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 4,800 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  55,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

45,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 45,000 บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 10,000 บาท 
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3. ค่าวัสดุ  รวม  144,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 72,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 72,000 บาท  

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 18,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 18,000 บาท  

3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 9,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านโฆษณาและเผยแพร่ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 9,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 45,000 บาท 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (รหัส 00232 )  รวม  77,900 บาท แยกเป็น 

งบลงทุน   รวม  77,900 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม  27,900 บาท 

1.1 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 7,900 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดํา ชนิด Network  จํานวน 7,900 บาท 

จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที่ 45 หนา้ที ่433 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi  

2) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที (ppm)  

3) สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้  

4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

5) มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง  

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

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
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7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ย

กว่า 250 แผ่น 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 7,900 บาท  

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 20,000 บาท  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  50,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

บํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 50,000 บาท  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน  รวม  180,639,110 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (รหัส 00241 ) รวม 4,769,110  บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  4,250,810 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,250,810 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,293,120 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1,293,120 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 24,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ 

ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 24,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการที่มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 946,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 946,600 บาท  
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1.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 34,330 บาท แยกเป็น 

1.5.1 เงินคา่ตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจํา (กรณีเงินเดอืนเต็มขั้น ) จํานวน 34,330 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจํา ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ปฏิบัติงานอัตราร้อยละ 2 และ 4 และค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่ม 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 34,330 บาท  

1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,922,760 บาท แยกเป็น 

1.6.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1,814,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1,814,760 บาท  

1.6.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป ี

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 108,000 บาท  

1.7 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท แยกเป็น 

1.7.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง

ชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12,000 บาท  
 

งบด าเนินการ  รวม  431,600 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม  76,600 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 42,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 34,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 34,600 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  100,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณ

สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท  
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2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

40,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม  255,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18,000 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 72,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 72,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท  

3.4 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 45,000 บาท แยกเป็น 

3.4.1 ประเภทวัสดุก่อสรา้ง จํานวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 45,000 บาท  

3.5 วัสดุการเกษตร จ านวน 72,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร สําหรับ

ปรับปรุงบํารุงต้นไม ้พันธุ์พืชและค่าวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 72,000 บาท  

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18,000 บาท  
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งบลงทุน  รวม  86,700 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  86,700 บาท 

1.1 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จํานวน 6,700 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเรอืพลาสตกิฉีดโฟม จํานวน 6,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรอืพลาสตกิฉีด

โฟม ขนาดไม่น้อยกว่า 89x337x36 ซม. จํานวน 1 ลํา เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดบรรทุก 3-4 คน 

2. น้ําหนักบรรทุกรวมไม่นอ้ยกว่า 240 กิโลกรัม 

3. ขนาด 89x337x36 ซม. 

4. ทรงเรอืแมค่้าตลอดน้ํา ภายในฉีดโฟม (แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564 )  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่44 หนา้ที ่358 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 6,700 บาท  

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 80,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา คา่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80,000 บาท  

 

งานไฟฟ้าถนน  (รหัส 00242 )  รวม  175,870,000 บาท แยกเป็น 

งบลงทุน    รวม  175,870,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  175,870,000 บาท 

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน 175,870,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหนองหิน - บ้านเหล่าล้อ  ตําบลศรโีคตร  อําเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองสังข ์ 

ตําบลเหล่าหลวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 3,700,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 3/2561  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  167  หน้าที ่ 226   

- กองชา่ง  จํานวน 3,700,000 บาท  

1.1.2 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนขี้ช้าง ตําบลนิเวศน ์- ทางหลวงหมายเลข 2043  อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

จํานวน 4,550,000 บาท  
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ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,840 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 4/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 168   หน้าที่  227   

- กองชา่ง  จํานวน 4,550,000 บาท  

1.1.3 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1056  บ้านเขวาทุ่ง ตําบลสระบัว – บ้านแสนส ีตําบลดอกล้ํา อําเภอปทุมรัตต ์

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 -7.00 เมตร ยาว 1,465 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 5/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 169  หน้าที ่ 227  

- กองชา่ง  จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.4 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1054 บ้านดอนยาง ตําบลสระคู – บ้านสองช้ัน ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4,850,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,015 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 6/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 170  หน้าที ่ 227  

- กองชา่ง  จํานวน 4,850,000 บาท  

1.1.5 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านกุดเต่า ตําบลกกโพธิ์ - ทางหลวง 2136 อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 

4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 7/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 171  หน้าที ่ 227   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.6 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านดงมัน ตําบลสิงห์โคก อําเภอเกษตรวิสัย – บ้านพังหาด ตําบลคูเมอืง อําเภอ  

เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 3,200,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,335 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 8/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 172  หน้าที่ 228  

- กองชา่ง   จํานวน 3,200,000 บาท  
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1.1.7 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหนองสมิ - บ้านไค่นุน่ ตําบลนาแซง อําเภอเสลภูมิ – เขตตําบลโคกกกม่วง อําเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,570,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,830 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่  9/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  175  หน้าที ่ 228   

- กองชา่ง   จํานวน 4,570,000 บาท  

1.1.8 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1052 บ้านหนองแก้ว ตําบลหนองแก้ว อําเภอเมือง -  บ้านผือฮ ีตําบลดงแดง 

อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,405 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 10/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  173  หน้าที ่ 228   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.9 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ .รอ. 1029 บ้านคัดเค้า ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี -  บ้านหัวดง ตําบล  

บ้านเขือง อําเภอเชยีงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 11/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 174  หน้าที ่ 228   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.10 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1076  บ้านหนองพุก ตําบลขอนแก่น – บ้านเหล่าใหญ่  ตําบลดงลาน อําเภอ

เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,120,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 12/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  135  หน้าที ่ 217   

- กองชา่ง   จํานวน 4,120,000 บาท  

1.1.11 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1001 บ้านขุมดิน ตําบลน้ําใส  อําเภอจตุรพักตรพิมาน – บ้านโหง่ - บ้านสําโรง  

ตําบลบ้านดู่  อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วง บ้านเหล่า - บ้านแคน ตําบลแคนใหญ่ อําเภอ

เมือง) จํานวน 4,990,000 บาท  
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ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 13/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 136  หน้าที ่ 218   

- กองชา่ง   จํานวน 4,990,000 บาท  

1.1.12 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1042  บ้านคําผักกูด ตําบลโพธิ์ศรีสวา่ง – บ้านหนองตอ  ตําบลโคกสูง อําเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 14,860,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00- 6.00 เมตร ยาว 6,400 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 14/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 176  หน้าที ่ 229   

- กองชา่ง   จํานวน 14,860,000 บาท  

1.1.13 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านนาทม - บ้านหนองแวงนอ้ย ตําบลโพธิ์ทอง - เขตตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 8,170,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,070 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 15/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  110  หน้าที ่ 210 

- กองชา่ง   จํานวน 8,170,000 บาท  

1.1.14 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายทางหลวง 215 -บ้านรอ่งคํา ตําบลปุาสังข ์อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

จํานวน 3,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,215 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เลขที่  16/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 113  หน้าที ่ 210   

- กองชา่ง   จํานวน 3,000,000 บาท  

1.1.15 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1027  บ้านนิคม  ตําบลนิเวศน ์ - บ้านดงบ้านนา  เทศบาลตําบลมะอึ  อําเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน  จํานวน 3,100,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,225 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 17/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 139  หน้าที ่ 218   

- กองชา่ง   จํานวน 3,100,000 บาท  
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1.1.16 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนดู่ ตําบลธวัชบุรี อําเภอธวัชบุรี – บ้านหนองเต่า ตําบลพลับพลา อําเภอเชยีงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 9,240,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 – 8.00 เมตร ยาว 3,625 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 18/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที่ 116 หนา้ที ่211 

- กองชา่ง   จํานวน 9,240,000 บาท  

1.1.17 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนปลาเข็ง – บ้านเหล่าโพนงาม ตําบลภูเขาทอง  อําเภอหนองพอก – เขตพื้นที่

อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 19/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่   140  หน้าที ่ 219     

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.18 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหนองมว่งส้ม ตําบลโหรา – บ้านยางเฌอ ตําบลขีเ้หล็ก อําเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 1,730,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 20/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  141   หน้าที ่ 219     

- กองชา่ง   จํานวน 1,730,000 บาท  

1.1.19 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1018 บ้านหนองตาโฮม ตําบลขีเ้หล็ก  อําเภออาจสามารถ – บ้านเมืองสรวง 

เขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง  อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 2,270,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 21/2561  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  142  หนา้ที ่  219   

- กองชา่ง   จํานวน 2,270,000 บาท  

1.1.20 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1046  บ้านธาตุจอมศร ีตําบลคําผอุง  อําเภอโพธิ์ชัย  จ .ร้อยเอ็ด – บ้านด่านแต ้

จ.กาฬสินธุ์  จํานวน 4,600,000 บาท  
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ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,840 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 22/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 143  หน้าที ่ 219   

- กองชา่ง   จํานวน 4,600,000 บาท  

1.1.21 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านกล้วย ตําบลสวนจิก – ทางหลวง 2387 อําเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 

1,300,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 23/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 165  หน้าที ่ 226   

- กองชา่ง   จํานวน 1,300,000 บาท  

1.1.22 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling เข้าแหลง่ท่องเที่ยววัดปุากุง ตําบลศรสีมเด็จ อําเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 

4,800,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 24/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  4  หน้าที ่ 292   

- กองชา่ง   จํานวน 4,800,000 บาท  

1.1.23 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านท่าโพธิ์ ตําบลทุ่งเขาหลวง - บ้านค้อชา ตําบลบึงงาม อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 4,790,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 25/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 74  หน้าที ่ 211   

- กองชา่ง   จํานวน 4,790,000 บาท  

1.1.24 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหนองชมภู ตําบลหนองฮ ี - บ้านสาวแห ตําบลสาวแห อําเภอหนองฮี จังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 26/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 115  หน้าที ่ 211   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  
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1.1.25 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านใหมส่ถานี ตําบลเมยวดี อําเภอเมยวดี - เขตตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,750,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 27/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่ 123 หนา้ที ่ 213   

- กองชา่ง   จํานวน 4,750,000 บาท  

1.1.26 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ.รอ. 1032 บ้านโคกสี ตําบลชุมพร  – บ้านชมสะอาด  ตําบลชมสะอาด  อําเภอเมยวดี

จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 3,250,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เลขที่  28/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  137  หน้าที ่ 218   

- กองชา่ง   จํานวน 3,250,000 บาท  

1.1.27 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหนองแวงหว้ยทราย ตําบลชุมพร - ทางหลวงหมายเลข 2418 อําเภอเมยวดี จังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,585 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 29/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  177  หน้าที ่ 229   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.28 โครงการบูรณะถนนลาดยางผวิจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนขา่ ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชยีงขวัญ – บ้านดอนแคน ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี  

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  เลขที่ 30/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 179  หน้าที ่ 230   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.29 โครงการบูรณะถนนลาดยางผวิจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนตาด ตําบลทุ่งกุลา – บ้านหนองหว้า ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูม ิจังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 6,970,000 บาท  
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ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 3,130 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 31/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 180  หน้าที ่230      

- กองชา่ง   จํานวน 6,970,000 บาท  

1.1.30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตําบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตําบลชมสะอาด อําเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 32/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  28  หน้าที ่ 186     

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโนนสบาย ตําบลดงครั่งใหญ่ –  ทางหลวงชนบท รอ . 3071 อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,355 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 33/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 29   หน้าที ่ 186   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling จากทางหลวงชนบท 3032  –  บ้านน้ําคํา  ม .3  ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต ์จังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 4,310,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 34/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 30  หน้าที ่ 186   

- กองชา่ง   จํานวน 4,310,000 บาท  

1.1.33 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านคําอุปราช  ตําบลสว่าง – บ้านโคกกกม่วง  ตําบลโคกกกม่วง อําเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,294 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 35/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 107  หน้าที ่ 208   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  
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1.1.34 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านหัวดอนชาด ตําบลบ้านฝาง - ทางหลวง 2392 อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 36/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  77  หน้าที ่ 200   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.35 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สาย อบจ.รอ. 1048 อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

(ช่วงบ้านชาด ตําบลนานวล - บ้านกลาง ตําบลค้อใหญ่) จํานวน 4,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,215 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 37/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560ข้อที่  99  หน้าที ่ 206   

- กองชา่ง   จํานวน 4,000,000 บาท  

1.1.36 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1022  บ้านตากแดด ตําบลหัวโทน – บ้านน้ําคํา  ตําบลน้ําคํา อําเภอ

สุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,700,000 บาท 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 38/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  95  หน้าที ่ 205   

- กองชา่ง   จํานวน 1,700,000 บาท  

1.1.37 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านตาแหลว ตําบลนาใหญ่ – บ้านดงสวนผึง้ ตําบลน้ําคํา อําเภอสุวรรณภูม ิจังหวัด

ร้อยเอ็ด  จํานวน 1,200,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 39/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่  58  หน้าที ่ 195   

- กองชา่ง   จํานวน 1,200,000 บาท  

1.1.38 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านท่าลาด ตําบลม่วงลาด -  ทางหลวง

ชนบท รอ. 2020 อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 940,000 บาท (โครงการต่อเนื่อง) 
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ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 725 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 40/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 31  หน้าที ่ 187   

- กองชา่ง   จํานวน 940,000 บาท  

1.1.39 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านท่าลาด ตําบลม่วงลาด - บ้าน

อนามัย ตําบลผักแว่น อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 530,000 บาท (โครงการต่อเนื่อง) 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 335 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 41/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 32  หน้าที ่ 187     

- กองชา่ง   จํานวน 530,000 บาท  

1.1.40 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านโพนดวน ตําบลศรสีว่าง - บ้านปลาคูณ ตําบลท่าหาดยาว อําเภอโพนทราย จังหวัด

ร้อยเอ็ด จํานวน 5,740,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,310 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 42/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  161  หน้าที ่ 228   

- กองชา่ง   จํานวน 5,740,000 บาท  

1.1.41 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายอบจ .รอ. 1074  บ้านนาใหญ่ ตําบลนาใหญ่ – บ้านดงสวนผึง้  ตําบลน้ําคํา อําเภอ

สุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,050,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เลขที่ 43/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 178  หน้าที ่ 229   

- กองชา่ง   จํานวน 1,050,000 บาท  

1.1.42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม .3 ตําบลเมืองทุ่ง – บ้าน

หนองหูลิง ม .5 ตําบลทุ่งศรเีมือง อําเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 800,000 บาท (โครงการ

ต่อเนื่อง) 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 251 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 44/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 273  หน้าที ่ 228   

- กองชา่ง   จํานวน 800,000 บาท  
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1.1.43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองตอ  ม.7 ตําบลหัวชา้ง  – บ้าน 

ข่าน้อย ตําบลหนองผือ อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 1,000,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 45/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 217  หน้าที่  241   

- กองชา่ง   จํานวน 1,000,000 บาท  

1.1.44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอกแก้ว ตําบลดงสิงห ์ - บ้านโต้น 

ตําบลจังหาร อําเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 2,530,000 บาท  

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 760 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 46/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี( พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่274 หน้าที่  228   

- กองชา่ง   จํานวน 2,530,000 บาท  

1.1.45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงน้อย ตําบลท่าหาดยาว อําเภอ

โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด -  ตําบลทับใหญ่  อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  จํานวน 500,000 บาท 

(โครงการต่อเนื่อง) 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 47/2561  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 229  หน้าที่  224 

- กองชา่ง   จํานวน 500,000 บาท  

1.1.46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาคูณ ตําบลท่าหาดยาว - 

บ้านสว่าง ตําบลศรสีว่าง อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 500,000 บาท (โครงการต่อเนื่อง) 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 172 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 48/2561 (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 230  หน้าที่  224   

- กองชา่ง   จํานวน 500,000 บาท  

1.1.47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงหมากไฟ ตําบลศรสีว่าง - บ้าน

หนองพลับ ตําบลท่าหาดยาว อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 260,000 บาท (โครงการ

ต่อเนื่อง) 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 49/2561  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 220   หน้าที ่  242    

- กองชา่ง   จํานวน 260,000 บาท  
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แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน รวม  8,500,000 บาท  แยกเป็น 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (รหัส 00252 ) รวม  8,500,000 บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินการ     รวม  8,500,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย    รวม  8,500,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

8,500,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครอืข่าย จํานวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครอืข่ายผู้นําชุมชน 

ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกิดความ

เข้มแข็งและการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองในจังหวัดรอ้ยเอ็ด โดยมีเปูาหมายในการดําเนินการอย่าง

น้อย 3 รุ่น รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560 

ข้อที ่  1  หน้าที ่ 338 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 300,000 บาท  

1.1.2 โครงการเสริมสรา้งจิตสํานึกความเป็นพลเมือง ที่เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ม่ัง

คั่ง ยั่งยนื จํานวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

ผูน้ําชุมชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดสํานึกความเป็นพลเมือง และการ

เสริมสรา้งสันตสิุข ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ความรักใคร่สามัคคีปรองดอง การดํารงตนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื  (แผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่5  หน้าที ่312 

- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 300,000 บาท  

1.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝกึอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ให้แก่นักเรียนโรงเรยีนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนทั่วไปในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดให้ความรู้

ความเข้าใจกับขยะมูลฝอยและอื่น ๆ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

กําหนด(แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 4   หน้าที ่298 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท  

1.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 

200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝกึอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 



- 111- 

 

 

สิ่งแวดล้อม ในการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ การ

ปลูกฝังจติสํานึกใหห้วงแหนและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่3 หนา้ที ่253  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท  

1.1.5 โครงการรณรงคก์ําจัดขยะอันตรายจากชุมชน จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนให้มาดําเนนิการเก็บขยะอันตรายชุมชนได้แก่  1) หลอดไฟ

ทุกชนิด  2) แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย 3) ภาชนะบรรจุสารเคมี หรอืขยะอันตรายชุมชนอื่น ๆ จากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ และประชาชนในเขตพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการ

กําจัดขยะอันตรายชุมชนและเป็นการปูองกันขยะอันตรายชุมชนมใิห้ปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 2 หน้าที ่ 300 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2,000,000 บาท  

1.1.6 โครงการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน จํานวน 

1,000,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน

ในการประกอบอาชีพรายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอ้ที ่1 หนา้ที ่244 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 1,000,000 บาท  

1.1.7 โครงการพัฒนาและสง่เสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสรา้งอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การประกอบ

อาชีพหรอืกลุ่มอาชีพราษฎรในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที่ 2 หนา้ที ่294  

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 2,000,000 บาท  

1.1.8 โครงการร้อยเอ็ดเมอืงขา้วหอมมะลิโลก จํานวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การประชาสัมพันธ์ หรอือื่น ๆ การสง่เสริมข้าวหอมมะลิในเขตพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักของ

ผูบ้ริโภค ทั้งในและตา่งประเทศ รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

กําหนด (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่2 หน้าที ่278 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 500,000 บาท  

1.1.9 โครงการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีิตกลุ่มสตรี  เด็ก และเยาวชน จํานวน 1,000,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม แก่สตร ีเด็ก และเยาวชนในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
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รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่  2 

หนา้ที ่230 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 1,000,000 บาท  

1.1.10 โครงการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรา้งผู้ประกอบการ จํานวน 1,000,000 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม และกิจกรรมอื่นๆ  การตอ่ยอดงานวจิัยและพัฒนา

เสริมสรา้ง ผูป้ระกอบการ ในการให้ ความรู้  การพัฒนา  การยกระดับสินค้าและผลติภัณฑ์แก่ เกษตรกร 

ผูป้ระกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดา้นสมุนไพร การแปรรูปข้าว รายละเอียดโครงการตามที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่1 หน้าที ่293 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 1,000,000 บาท 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  12,310,820 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00261)  

รวม 2,705,380  บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร   รวม  2,332,380 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม  2,332,380 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,945,380 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1,945,380 บาท  

1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 9,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของขา้ราชการที่

มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 9,000 บาท  

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 378,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 378,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 378,000 บาท  
 

งบด าเนินการ   รวม  373,000  บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม  150,000  บาท 
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1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 108,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 108,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 42,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย รวม  150,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

110,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง บุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 80,000 บาท  

2.1.2 ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของสนามกีฬา จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของสนามกีฬาจังหวัด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท  

2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน 40,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 40,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ รวม  73,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 36,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 36,000 บาท  

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 27,000 บาท  

3.3 วัสดุดนตรี จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุดนตรีที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 10,000 บาท 
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งานกีฬาและนันทนาการ  (รหัส 00262 )  รวม  5,855,440 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  1,724,440 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  1,724,440 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 1,584,580  บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1,098,580 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1,098,580 บาท  

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 486,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 486,000 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 139,860 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 79,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 79,860 บาท  

1.2.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง

ชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 60,000 บาท  

งบด าเนินการ  รวม  1,631,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย รวม  312,000  บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

12,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการอบรมสัมมนาผูร้ับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12,000 บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของผู้รับผดิชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอนระดับ

จังหวัด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 12,000 บาท 

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 300,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท  
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2. ค่าวัสดุ  รวม  279,000  บาท 

2.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 18,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 18,000 บาท  

2.2 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ประเภทวัสดุก่อสรา้ง จํานวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 18,000 บาท  

2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 216,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

และเคมีภัณฑ์ตา่ง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปูองกันและควบคุมโรค รายละเอียดตามรายการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 216,000 บาท  

2.4 วัสดุการเกษตร จ านวน 22,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร สําหรับ

ปรับปรุงบํารุงต้นไม ้พันธุ์พืชและค่าวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 22,500 บาท  

2.5 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 4,500 บาท แยกเป็น 

2.5.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ  จํานวน  4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นใน

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 4,500 บาท  

3. ค่าสาธารณูปโภค รวม  1,040,000 บาท 

3.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูา ค่าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟูา 

ของสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 800,000 บาท  

3.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 240,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาของสนามกีฬากลางจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 240,000 บาท  

 

งบลงทุน   รวม  2,500,000 บาท 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  2,500,000 บาท 

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,520,000 บาท แยกเป็น 
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1.1.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน  1,520,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น 

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  0.70 เมตร  

ยาว 340 เมตร ตามแบบ อบจ .รอ. เลขที่   01/2561  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 5   หน้าที ่ 317  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1,520,000 บาท  
 

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 980,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กโรงยิมสนามแบตมินตัน สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด   จํานวน 

30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กโรงยิมสนามแบตมินตันสนามกีฬาจังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ .รอ. เลขที่  52/2561  รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด  กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2560 ขอ้ที ่5 หนา้ที ่317 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท  

1.2.2 ปรับปรุงรัว้กําแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าปรับปรุงรัว้กําแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ .รอ. เลขที่  02/2561  รายละเอียด

โครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่5หนา้ที ่317  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 950,000 บาท  

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (รหัส 00263 ) รวม  2,250,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ    รวม  950,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย    รวม  950,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 150,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจา้งเหมาจัดทําวารสาร จํานวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร หรอื

สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงาน และ

อื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 150,000 บาท  

1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 500,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ภูมปิัญญาท้องถิ่น และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อที ่1 หน้าที ่ 293 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 500,000 บาท  

1.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

300,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

จํานวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่2 หนา้ที ่293  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท  
 

งบเงินอุดหนุน   รวม  1,300,000 บาท 

1. เงนิอุดหนุน  รวม  1,300,000 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น จํานวน 1,000,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 

จํานวน 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 

(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่1 หน้าที ่ 324  

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 500,000 บาท  

1.1.2 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  จํานวน 300,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 2  หนา้ที ่324 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท  

1.1.3 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 100,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่  3  หน้าที ่325 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท  

1.1.4 อุดหนุนเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา  จํานวน 100,000 

บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกพรรษา (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 4  หน้าที ่325 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท  
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1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 อุดหนุนเทศบาลตําบลสุวรรณภูม ิโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 300,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  (แผนพัฒนา

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

2560 ขอ้ที ่ 1   หน้าที ่ 347 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท  

 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (รหัส 00264 ) รวม 1,500,000  บาท  แยกเป็น 

งบด าเนินการ   รวม  1,500,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย   รวม  1,500,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,500,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 

500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และเพิ่มศักยภาพรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 

 

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่   1

หนา้ที ่ 276 

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 500,000 บาท  

1.1.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 1,000,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การอบรม 

การศกึษาเรียนรู้ประวัต ิความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ งานศลิปกรรมและ

วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ เรียนรู้การผลติของที่ระลึก และสินค้าพืน้เมือง 

รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้ที่    1

หนา้ที ่ 250   

- กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1,000,000 บาท  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  59,569,830 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัส 00311)  

รวม 58,319,830 บาท  แยกเป็น 

งบบุคลากร    รวม  25,005,630 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม  25,005,630 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 11,374,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองชา่ง   จํานวน 10,552,800 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 821,700 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 97,440 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองชา่ง   จํานวน 67,200 บาท  

1.2.2 เงินคา่ครองชีพช่ัวคราว จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ 

ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 24,000 บาท  

1.2.3 เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) จํานวน 6,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

สําหรับการสู้รบ (พสร.) ซึ่งจะต้องจา่ยใหก้ับข้าราชการตามสิทธิ์ 

- กองชา่ง   จํานวน 6,240 บาท  
 

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 175,200 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 175,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของขา้ราชการที่

มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองชา่ง   จํานวน 157,200 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 9,148,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 9,148,800 บาท  

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,893,040 บาท แยกเป็น 

1.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1,463,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี
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- กองชา่ง   จํานวน 1,394,040 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 69,000 บาท  

1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2,430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน

จา้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

- กองชา่ง   จํานวน 2,430,000 บาท  

1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 316,650 บาท แยกเป็น 

1.6.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 46,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งตามภารกิจที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองชา่ง   จํานวน 35,940 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,710 บาท  

1.6.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวสําหรับพนักงานจา้งทั่วไปที่มสีิทธิ์ได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว 

- กองชา่ง   จํานวน 270,000 บาท  

งบด าเนินการ   รวม  18,383,600 บาท 

1. ค่าตอบแทน  รวม  830,600  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 300,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 300,000 บาท  

1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 195,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 195,600 บาท  

1.3 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 335,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 305,200 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 29,800 บาท  
 

2. ค่าใช้สอย รวม  1,810,000 บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 200,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าจา้งเหมาโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับเส้นทาง ปูายบังคับ ปูายเตอืน ปูายบอกชีร้ะยะทางและช่ือ

เส้นทาง และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 
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- กองชา่ง จํานวน 55,000 บาท  

2.1.2 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาในการจัดทํา

แบบพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรอืแบบพิมพ์อื่น ๆ สําหรับการปฏิบัติหนา้ที่ 

- กองชา่ง จํานวน 5,000 บาท  

2.1.3 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสารในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง จํานวน 140,000 บาท  
 

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

1,510,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,510,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้

ให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 1,500,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- กองชา่ง   จํานวน 100,000 บาท 
  

3. ค่าวัสดุ  รวม    15,723,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน     247,500  บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 247,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- กองชา่ง   จํานวน 225,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 22,500 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง จํานวน 27,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 27,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 27,000 บาท  
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3.4 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 180,000 บาท แยกเป็น 

3.4.1 ประเภทวัสดุก่อสรา้ง จํานวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กองชา่ง   จํานวน 180,000 บาท  

3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 913,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุที่เสื่อมโดยสภาพ

และอุปกรณ์ชิน้ส่วนอะไหล่ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ตอ้งซ่อมแซมบํารุงรักษาและเปลี่ยนใหม่ 

- กองชา่ง   จํานวน 913,500 บาท  

3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 6,000,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 6,000,000 บาท  

3.7 วัสดุการเกษตร จ านวน 25,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร สําหรับ

ปรับปรุงบํารุงต้นไม ้พันธุ์พืชและค่าวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 

- กองชา่ง   จํานวน 25,000 บาท  

3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 150,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านโฆษณาและเผยแพร่ 

- กองชา่ง   จํานวน 150,000 บาท  

3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 153,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองชา่ง   จํานวน 135,000 บาท  

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18,000 บาท  

3.10 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 8,000,000 บาท แยกเป็น 

3.10.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ  จํานวน 8,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ในการบูรณะ

ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกิดการชํารุด

เสียหายใช้การได้ไม่ด ีและอุปกรณ์อื่น ๆ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 119 หนา้ที ่ 244 

- กองชา่ง   จํานวน 8,000,000 บาท  
 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  20,000 บาท 

4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงอนิเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเชา่พืน้ที่เว็บไซต์ 
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และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเชา่ช่องสัญญาณดาวเทียม  

เป็นต้น 

- กองชา่ง   จํานวน 20,000 บาท  

งบลงทุน  รวม  14,930,600 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์  รวม  14,930,600 บาท 

1.1 ครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน 51,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 51,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลั กษณะ

พืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 136   หน้าที ่ 448  

1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู 

2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้  

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

5) เครื่องปรับอากาศที่ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และสามารถ

ถอดล้างทําความสะอาดได้ 6) ชนิดตัง้พื้นหรอืแขวน 7) มีความหนว่งเวลาการทํางานของ

คอมเพรสเซอร์ 

- กองชา่ง   จํานวน 51,000 บาท  

1.2 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จํานวน 14,760,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ จํานวน 4,500,000 บาท จํานวน 1 คัน เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (Hydralic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกําลัง

เครื่องยนตข์ั้นต่ํา เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตห่าซือ้ได้ตามราคาใน

ท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 

1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 1   หน้าที ่ 168 

1) แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า   

2) ความจุปุูงกี๋ไม่นอ้ยกว่า 0.40 ลูกบาศก์เมตร   

3) ระยะขุดไกลไม่น้อยกว่า 15  เมตร   

4) เครื่องยนตด์ีเซล 4 จังหวะ 

- กองชา่ง   จํานวน 4,500,000 บาท  
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1.2.2 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  จํานวน 3,960,000 บาท จํานวน 2 คัน ๆ 

ละ 1,980,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน  6  ล้อ แบบกระบะเทท้าย  เพื่อใชใ้น

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่

หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 1   หน้าที ่ 171     

1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000  ซีซี  

2) ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา  

3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า 12,000  กิโลกรัม  

4) พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ 

- กองชา่ง   จํานวน 3,960,000 บาท  

1.2.3 ค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขนาด 3 ตัน พร้อมหางลากจูง  จํานวน 2,700,000 

บาท จํานวน 1 คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขนาด 3 ตัน พรอ้มหางลากจูง    

ขับเคลื่อนด้วยตนเองล้อหนา้เป็นล้อเหล็กหน้าเรียบและล้อหลังเป็นล้อยางเครื่องยนตด์ีเซล ระบายความ

ร้อนดว้ยแรงมา้ไม่น้อยกว่า 40  แรงม้า  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หา

ซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ

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

พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 1   หน้าที่ 170 

- กองชา่ง   จํานวน 2,700,000 บาท  

1.2.4 ค่าจัดซื้อรถตักล้อยาง  จํานวน 3,600,000 บาท จํานวน  1  คัน  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถ

ตักล้อยาง ใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีําหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์แต่หาซือ้ได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจําเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะ ดังนี ้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่ 1   หน้าที ่ 173 

1) เครื่องยนตด์ีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  

2) น้ําหนักใช้งานไม่นอ้ยกว่า 8,500  กิโลกรัม 

- กองชา่ง   จํานวน 3,600,000 บาท  

1.3 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 119,600 บาท แยกเป็น 

1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 88,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 

บาท เพื่อจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อใช้ในราชการองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่  133  หน้าที่  448 
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1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนว่ย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้ 

(1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

(2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้ 

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจําขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GB หรอื  

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื  

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB  

3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื ดกีว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 

1 TB หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หนว่ย  

5) มี DVD-RW หรอืดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย  

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

ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

7) มีแปูนพมิพ์และเมาส์  

8) มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย 

- กองชา่ง   จํานวน 88,000 บาท  

1.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด  LED จํานวน 31,600 บาท จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

7,900 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network เพื่อใช้ใน

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่ มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560  ขอ้

ที ่ 134 หน้าที ่ 448 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi  

2) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที (ppm)  

3) สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้  
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4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 

5) มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง  

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

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้  

7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ย

กว่า 250 แผ่น 

- กองชา่ง   จํานวน 31,600 บาท  

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (รหัส 00312 )  รวม  1,250,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ      รวม      50,000 บาท 

1. ค่าใช้สอย      รวม      50,000 บาท 

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

50,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานผังเมอืงจังหวัด จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการอบรมสัมมนาเชงิวิชาการเกี่ยวกับการดําเนินงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมอืง

รวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 กับผูบ้ริหารท้องถิ่น  บุคลากร ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่    หน้าที ่      

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท  

งบลงทุน   รวม  1,200,000 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์   รวม  700,000  บาท 

1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 700,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา คา่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ 

- กองชา่ง จํานวน 700,000 บาท  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  500,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

บํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ 

- กองชา่ง   จํานวน 500,000 บาท 
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แผนงานการเกษตร 

แผนงานการเกษตร    รวม  3,102,740 บาท  แยกเป็น 

งานส่งเสรมิการเกษตร  (รหัส 00321 )  รวม  2,702,740 บาท แยกเป็น 

งบบุคลากร     รวม  1,653,600 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม  1,653,600 บาท 

1.1 เงนิเดือนข้าราชการ จ านวน 1,219,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลังขา้ราชการ 3 ปี 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 1,219,200 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ จ านวน 24,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 เงินคา่ตอบแทนรายเดือน จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

ข้าราชการ ที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 24,000 บาท  

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท แยกเป็น 

1.3.1 เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของขา้ราชการที่

มีสทิธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 18,000 บาท  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 392,400 บาท แยกเป็น 

1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 392,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จํานวน 392,400 บาท  

งบด าเนินการ   รวม  50,800 บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม  50,800 บาท 

1.1 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่บ้านข้าราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 42,000 บาท  

1.2 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตรข้าราชการ ลูกจา้งประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 8,800 บาท  
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งบเงินอุดหนุน   รวม  998,340 บาท 

1. เงนิอุดหนุน   รวม  998,340 บาท 

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 998,340 บาท แยกเป็น 

1.1.1 อุดหนุนการไฟฟูาสว่นภูมภิาค อําเภอโพนทราย จํานวน 998,340 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าขยายเขตไฟฟูาในการทําการเกษตรแบบผสมผสานให้กับราษฎรบ้านมว่งนอ้ย หมูท่ี่ 2 บ้านปลาคูณ 

หมูท่ี่ 1, 9 ตําท่าหาดยาว อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 360 ครัวเรือน รายละเอียดตาม

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  อําเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด   (แผนพัฒนา  

สี่ปี(พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2560 

ข้อที ่  2  หน้าที ่ 345 

- กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต จํานวน 998,340 บาท  
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (รหัส 00322 ) รวม  400,000 บาท แยกเป็น 

งบด าเนินการ     รวม  400,000  บาท 

1. ค่าวัสดุ     รวม  400,000  บาท 

1.1 วัสดุการเกษตร จ านวน 400,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช ตน้ไม้ และ

อื่น ๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในจังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 400,000 บาท  

 

2. ประมาณการงบเฉพาะการ  จ านวน          3,744,030 บาท  แยกเป็น 

งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอโพนทอง  (รหัส 00335 ) รวม  1,140,000 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส 00411)  รวม      37,900 บาท   แยกเป็น 

งบกลาง    รวม      37,900 บาท  

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน   26 ,500  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

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

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน      26,500 บาท  

2. ประเภทเงนิสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จํานวน 11,400  บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่ น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.2542  ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 11,400 บาท  
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งบบุคลากร    รวม       519,420 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม       519,420 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 474,720 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 150,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 150,720 บาท  

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน

จา้งทั่วไปของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 324,000 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 44,700 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจ จํานวน 8,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง

ชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 8,700 บาท  

1.2.2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไปของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 36,000 บาท  

งบด าเนินการ   รวม  582,680 บาท 

1. ค่าตอบแทน   รวม  214,880 บาท 

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 8,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา

สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 8,000 บาท  

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 206,880 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง ของ

สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 206,880 บาท  

 

2. ค่าใช้สอย   รวม  207,800  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 147,800 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าจา้งเหมาจัดทําวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ จํานวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํา

วารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร 

ผลงาน และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 
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- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 15,000 บาท  

2.1.2 ค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรอืสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ ของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 8,000 บาท  

2.1.3 ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,800 บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 4,800 บาท  

2.1.4 ค่าจา้งเหมาทําความสะอาด จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทําความสะอาด

อาคารต่าง ๆ ของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 120,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

55,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 เงินรางวัลสําหรับเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยในสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอําเภอโพนทอง 

จํานวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนสง่ผู้โดยสารอําเภอ

โพนทอง 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 55,000 บาท  
 

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของสถานีขนสง่ผู้โดยสารอําเภอโพนทอง  จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 5,000 บาท  

3. ค่าวัสดุ   รวม    60,000  บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน   จ านวน 30,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 30,000 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 10,000 บาท  
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3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นต่อ

การปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 10,000 บาท  

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงานของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 10,000 บาท  

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  100,000 บาท 

4.1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟูาของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอ

โพนทอง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 60,000 บาท  

4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

อําเภอโพนทอง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 30,000 บาท  

4.3 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 2,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร 

อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 2,500 บาท  

4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 7,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงอนิเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเชา่พืน้ที่เว็บไซต์ 

และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเชา่ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น

ต้น 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร อําเภอโพนทอง จํานวน 7,500 บาท  
 

ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง  (รหัส 00336 )  รวม  2,604,030 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  (รหัส  00411)     รวม  58,000 บาท  แยกเป็น  

งบกลาง     รวม  58,000 บาท  

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 42 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

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

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมืองฯ  จํานวน      42,000 บาท  
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2. ประเภทเงนิสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จํานวน 16,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่ น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.2542  ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมืองฯ   จํานวน 16,000 บาท  

 

งบบุคลากร     รวม    270,230 บาท 

1. เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)   รวม    270,230 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน    210,230  บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 102,230 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์  จํานวน 102,230 บาท  

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พนักงานจา้งทั่วไปของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์  จํานวน 108,000 บาท  

1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจา้งทั่วไป จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ

ช่ัวคราว สําหรับพนักงานจา้งทั่วไปของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท  

งบด าเนินการ  รวม   2,117,900 บาท 

1. ค่าตอบแทน รวม      20,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้าราชการ และพนักงานจา้ง ของศูนย์แสดงสินคา้

พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย  รวม  402,400  บาท 

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 332,400 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าจา้งเหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการของศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึง

ผลติภัณฑ์ และอื่น ๆ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 99,000 บาท  
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2.1.2 ค่าจา้งยามรักษาการณ ์จํานวน 84,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งยามรักษาการณ ์ศูนย์

แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 84,680 บาท  

2.1.3 ค่าจา้งเหมาทําความสะอาด จํานวน  90,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทําความสะอาดของ

ศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 90,720 บาท  

2.1.4 ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณศูนย์

แสดงสนิค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 3,000 บาท  

2.1.5 ค่าแบบพิมพ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจัดทําแบบพิมพ์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท  

2.1.6 ค่าจัดทํากล่อง ถุงใส่สินค้า ศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึง

ผลติภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาในการจัดทํากล่อง ถุงพลาสติก ถุงกระดาษใส่

สินค้า ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท  

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 

50,000 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของขา้ราชการ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง และบุคคล หรอืคณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้

ให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท  

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่ง

ตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท  

 

3. ค่าวัสดุ  รวม  1,684,000 บาท 

3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท แยกเป็น 

3.1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานของศูนย์แสดงสนิค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
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- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท  

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟูาและอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึง

ผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 9,000 บาท  

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 9,000 บาท  

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 36,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่นสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์และอื่น ๆ ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 36,000 บาท  

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติราชการของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท  

3.6 วัสดุอื่น ๆ จ านวน 1,600,000 บาท แยกเป็น 

3.6.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ  จํานวน 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสนิค้าอุปโภค / บริโภค สนิค้า

เบ็ดเตล็ดทั่วไปและซือ้ผลติภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าพืน้เมืองทั้งในและ

นอกเขตจังหวัด เพื่อนํามาวางจําหนา่ย ณ ศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึง

ผลติภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ของศูนย์แสดงและจําหนา่ย 

สินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ ) (แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที ่ 1 หนา้ที่  249 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 1,600,000 บาท  

 

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม  11,500 บาท 

4.1 ค่าโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการของศูนย์แสดงและ

จําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 3,000 บาท  

4.2 ค่าไปรษณีย์ จ านวน 500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ้

ดวงตราไปรษณีย์ ค่าเชา่ตู้ไปรษณีย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ในราชการของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้า

พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
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- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 500 บาท  

4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงอนิเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเชา่พืน้ที่เว็บไซต์ 

และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคา่สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเชา่ช่องสัญญาณดาวเทียม  

เป็นต้น 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 8,000 บาท  
 

งบลงทุน  รวม  157,900 บาท 

1. ค่าครุภัณฑ ์ รวม  57,900 บาท 

1.1 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จํานวน 7,900 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด  A3 จํานวน 

7,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) เพื่อใช้ใน

ราชการของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองหนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

(แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 

1) พ.ศ.2560 ขอ้ที ่46 หนา้ที ่ 433 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หนา้ต่อ

นาที (ppm) หรอื 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสสีาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หนา้ต่อนาที 

(ppm) หรอื 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จานวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ย

กว่า 100 แผ่น 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 7,900 บาท  

1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท แยกเป็น 

1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  

ค่าประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑใ์ห้มสีภาพดีขึน้ของศูนย์แสดงและจําหนา่ยสินค้า

พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท  
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2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  100,000 บาท 

2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท แยกเป็น 

2.1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติของศูนย์แสดงและ

จําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

- ศูนย์แสดงสินคา้พืน้เมือง หนึ่งตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท  

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


