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ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทรงเกียรติ 

  ตามท่ีได๎มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2555 ที่ผํานมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได๎มีประกาศลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด โดยกระผม นายมังกร   ยนต์ตระกูล ได๎รับการเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35/4 วรรคแรก ก าหนดให๎ กํอนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเข๎ารับหน๎าที่ ให๎
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เพื่อให๎นายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด โดยไมํมีการลงมติ ดังนั้น กระผมในฐานะ
นายกองคก์ารบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ด ดังนี้ 

  นโยบายการบริหารการพัฒนาได๎ก าหนดโดยค านึงถึงความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนค านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล๎อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง จึงก าหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาท๎องถิ่น ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ภายใต๎อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ดังนี้ 
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  1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     มุํงปรับปรุงและพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีอยูํแล๎วให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อให๎
ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให๎มีการพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานอยํางเพียงพอทั่วถึง ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เป็นการวางรากฐานและเป็นปัจจัย
เอ้ือ กํอให๎เกิดการพัฒนาในด๎านอื่น ๆ ตามมา จึงจ าเป็นต๎องเรํงพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานภายในเขตจังหวัด 
โดยก าหนดเปูาหมาย ดังนี้ 

1.1 เรํงปรับปรุง ซํอมแซม และพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยูํในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนจังหวัดให๎ได๎มาตรฐานและมีอยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

1.2 เพ่ิมศักยภาพ และความพร๎อม โดยการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล 
ให๎มีอยํางเพียงพอ ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา การประกอบอาชีพ และ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนให๎ทันตํอเหตุการณ์ 

1.3 สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือและการบูรณาการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในการพัฒนาโครงขํายการคมนาคมในเขตจังหวัดและพัฒนา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอ่ืน ๆ  

1.4 สํงเสริมและสนับสนุนการวางผังเมือง 

2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   สนับสนุนให๎มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูํของประชาชนชาวจังหวัดร๎อยเอ็ด
ในด๎านตําง ๆ เพ่ือให๎ประชาชนอยูํอยํางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสภาพทางสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านเทคโนโลยี การสื่อสาร การไหลบําของวัฒนธรรมตํางชาติ ให๎มีภูมิค๎ุมกัน 
และก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับประชาชน ชุมชน 
สังคม จึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 



3 

2.1 สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด๎านตําง ๆ อาทิ การสร๎าง     
สุขภาวะทั้งกายและใจ การออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ                           
2.2 สํงเสริมการพัฒนาคนทั้งด๎านความรู๎ ควบคูํคุณธรรม จริยธรรม การรู๎เทําทันสื่อ
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน การแพรํหลายของสังคมออนไลน์ 
ความก๎าวหน๎าของการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน และสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับสถาบันทางสังคม เริ่มต๎นจากสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม                                                                                       
2.3 เสริมสร๎างมาตรการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                              
2.4 สนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุํมอาสา และองค์กรตําง ๆ อาทิ 
กลุํมแมํบ๎าน กลุํมสตรี กลุํม อสม. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด กลุํม อปพร. ต ารวจอาสา กลุํมเยาวชน และอ่ืน ๆ                                             
2.5 สนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส                                                                                        
2.6 ขับเคลื่อนกองทุนฟ้ืนฟูผู๎พิการและผู๎สูงอายุที่ต๎องได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
รํวมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด                                                              
2.7 สนับสนุนการปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรมและควบคุม
การจราจร                                                                                          
2.8 สนับสนุนด๎านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพ่ิมชํองทางการเข๎าถึงบริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขให๎กับชุมชนและท๎องถิ่นในทุกระดับ อาทิ การ
จัดบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และบริการทางการแพทย์อื่น ๆ                                   
2.9 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนร๎อยเอ็ดสูํการเป็นจังหวัดนําอยูํที่สุด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของประชาชน การสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน 
องค์กร เครือขํายการพัฒนาตําง ๆ ภายใต๎การพัฒนารํวมกับภาคีทุกภาคสํวนในเขต
จังหวัด 
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  3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

     ประชาชนสํวนใหญํของจังหวัดร๎อยเอ็ดยังมีฐานะยากจน ขาดปัจจัยในการด ารงชีพและการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาสินค๎าและบริการสูงขึ้นจากภาวะคําครองชีพที่
สูงขึ้น รายได๎ไมํพอตํอรายจําย ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนในการด ารงชีพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องเรํง
สนับสนุนการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ การสํงเสริมความรู๎ ทักษะอาชีพให๎กับประชาชน และหนุนเสริมปัจจัยด๎าน
ตําง ๆ ที่เอื้อตํอการประกอบอาชีพให๎กับประชาชน เพ่ือให๎เกิดความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ จึงก าหนดนโยบาย 
ดังนี้ 

   3.1 สํงเสริมอาชีพ การสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และการกระจายรายได๎ให๎แกํ                                      
ประชาชน                                                                                                                           
   3.2 สํงเสริม สนับสนุนข๎าวหอมมะลิร๎อยเอ็ด สูํตลาดโลก และสํงเสริมการปลูกข๎าว     
หอมมะลิอินทรีย์ และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ                                                                          
   3.3 จัดให๎มี และพัฒนาแหลํงน้ า เพื่อใช๎ในครัวเรือน การประกอบอาชีพ การเกษตร
กรรม และกํอสร๎างชลประทานระบบทํอในพ้ืนที่จังหวัดร๎อยเอ็ด                                                             
   3.4 สํงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และประมง                                        
   3.5 สํงเสริมการเพ่ิมศักยภาพแรงงาน ให๎กับแรงงานภายในจังหวัด                                                    
   3.6 สนับสนุนการจัดตั้ง และการด าเนินงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูํบ๎าน 
(อกม.) เพื่อเป็นเครือขํายประสานงานด๎านเกษตรกรรมระหวํางเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพื่อการ
พัฒนาด๎านเกษตรกรรม                                                                                                           
   3.7 สํงเสริมให๎มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตผลของกลุํมอาชีพตําง ๆ การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการลดต๎นทุนการผลิต                                                                                
   3.8 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัด และการสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ  
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   3.9 สนับสนุนให๎ประชาชนน าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ใน
        การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต                                                       
   3.10 สํงเสริมโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                                      
   3.11 สํงเสริมการพัฒนาประสิทธภาพการผลิต จัดหาสถานที่และชํองทางการ                                      
จ าหนํายสินค๎าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค๎าพ้ืนเมืองให๎กับประชาชนและกลุํมอาชีพตําง ๆ ในเขต
จังหวัด                                                                                                                               
   3.12 สนับสนุนกลุํมอาชีพ กลุํมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาอุตสาหกรรมในชุมชน                          
อาทิ อุตสาหกรรมผ๎าไหมในหมูํบ๎าน                                                                                             
   3.13 สนับสนุนให๎มีตลาดกลางเพ่ือซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค๎า                                 
   3.14 สํงเสริมการผลิตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร โดยใช๎พลังงานทดแทนในเขตท่ีไฟฟูาเข๎า
ไมํถึง                                                                                                                                
   3.15 สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎พลังงานทดแทนอยํางแพรํหลาย เพื่อประหยัด
คําใช๎จํายด๎านน้ ามันและไฟฟูา                                                           

  4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ปัญหาด๎านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มลภาวะตําง ๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตจังหวัด มีผลกระทบตํอประชาชน ชุมชน ในการด าเนินชีวิต สถานการณ์ด๎านพ้ืนที่ปุาไม๎ของ
จังหวัดร๎อยเอ็ดที่ปัจจุบันลดลงและเหลือพ้ืนที่ปุาน๎อยมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องมีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยความรํวมมือของประชาชนในท๎องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให๎จังหวัดร๎อยเอ็ดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี เอื้อตํอการด ารงชีวิตของประชาชน จึงก าหนดนโยบาย 
ดังนี้ 

   4.1 สนับสนุนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ให๎กับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม                                    
การเพ่ิมจ านวนพื้นที่ปุาไม๎ และสนับสนุนการปลูกต๎นไม๎ทุกพ้ืนที่                                                            
   4.2 สํงเสริมการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การบริหารจัดการและการรักษา
สภาพแวดล๎อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น 
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   4.3 เสริมสร๎างจิตส านึก ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภายใน                                                   
ชุมชนให๎กับประชาชน                                                                                                           
   4.4 สนับสนุนการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในจังหวัด เพื่อเป็นเครือขํายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชน                    
   4.5 สนับสนุนให๎มีการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
รวมในเขตจังหวัด                                                                                                                   
   4.6 สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร สมุนไพร พืชพลังงานทดแทน และสํงเสริมการใช๎
พลังงานทดแทนในรูปแบบตําง ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๏ส ทั้งในครัวเรือนและในการประกอบ
อาชีพ                                                                                                                              
   4.7 สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนแบบครบวงจร อาทิ พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากแก๏สธรรมชาติ 

  5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     การพัฒนาคน ควรเริ่มจากการพัฒนาด๎านความรู๎ ความรู๎ในทุกด๎านทั้งเพ่ือการประกอบ
อาชีพ ความรู๎ในการด ารงชีพ  รู๎ทันสังคมและการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต๎องควบคูํกับการสํงเสริมให๎เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมํสร๎างปัญหาและเป็นภาระให๎กับสังคม เพื่อสรรสร๎างให๎เป็น “สังคมอยูํเย็นเป็นสุข
รํวมกัน” จึงได๎ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

   5.1 สํงเสริมการเพ่ิมโอกาสในการสอบเข๎าเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นให๎กับนักเรียน 
นักศึกษาในเขตจังหวัด                                                                                                          
   5.2 สนับสนุนการเตรียมความพร๎อมรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) โดยเฉพาะการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อาทิ สนับสนุนให๎เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได๎มีการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ๎าน 
ASEAN 
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   5.3 สํงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้ง สร๎าง
วัฒนธรรมชุมชนรํวมกันในพื้นท่ี อาทิ ประเพณีปลอดเหล๎าให๎เห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีจังหวัดร๎อยเอ็ด 
   5.4 สํงเสริมการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในยุคของสังคมข๎อมูลขําวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร                                                      
   5.5 สํงเสริมการพัฒนาองค์ความรู๎ ควบคูํคุณธรรม ให๎กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตนเองและสังคม                   
   5.6 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัด เป็นการเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                                                   
   5.7 สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด และการกีฬา
จังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะด๎านกีฬา ให๎กับเยาวชนในท๎องถิ่นให๎สามารถสร๎างชื่อเสียงให๎กับจังหวัด และก๎าวสูํการ
เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ                                                                               
   5.8 สนับสนุนการศึกษาดูงานด๎านศาสนาของพระสังฆาธิการ 

  6. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

     เนื่องจากองค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํ และมี
พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด มีทรัพยากรทางการบริหารทั้งงบประมาณ และบุคลากรจ านวนมาก 
ดังนั้น การบริหารการพัฒนา จึงต๎องให๎เกิดความคุ๎มคํา ประหยัด และใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให๎การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
เปูาหมายขององค์กร คือ การให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีความอยูํดี มีสุข จึงได๎ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
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6.1 ปรับปรุงและพัฒนา อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย 
      ความสะดวกตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการปฏิบัติงาน และได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น          
 6.2 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
      การปฏิบัติงานและการพัฒนาท๎องถิ่น                          
 6.3 เสริมสร๎างขวัญ ก าลังใจการท างาน ให๎กับบุคลากรภายในองค์กร                                          
6.4 สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต๎หลักธรรมาภิบาล                                           
6.5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย                     
และการพัฒนาท๎องถิ่น                                                                                                      
6.6 เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ บทบาทอ านาจหน๎าที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น                                                                                          
6.7 สนับสนุนความรํวมมือและการประสานงานระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทุกรูปแบบในเขตจังหวัด รํวมกับสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง และภาคประชาชน เพ่ือ
บูรณาการพัฒนาจังหวัดรํวมกัน 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

  ตลอดระยะเวลาที่ข๎าพเจ๎าด ารงต าแหนํง นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด จะบริหาร
ราชการขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล โดยมุํงเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวจังหวัดร๎อยเอ็ด จะมุํงม่ัน ทุํมเท ทั้งสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถอยํางเต็มที่ เพ่ือให๎การ
บริหารการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายที่ข๎าพเจ๎าได๎แถลงตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดตํอไป 

******************************************* 
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สรุปผลงานทั้ง 6 ด้านการพัฒนา 

  กระผม นายมังกร   ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายที่ได๎แถลงไว๎ตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังนี้ 

   1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  พัฒนางานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 167,092,142.79 บาท และอยูํระหวํางด าเนินการ จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 155,906,700
บาท ดังตํอไปนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling สายบ๎านหนองหิน – บ๎านเหลําล๎อ ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน – 
บ๎านหนองสังข์ ต.เหลําหลวง อ.เกษตรวิสัย  
 

3,690,000 

2 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโนนขี้ช๎าง ต.นิเวศน์ – ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี  
 

4,540,000 

3 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1056 บ๎านเขวาทุํง ต.สระบัว – บ๎านแสนสี ต.ดอกล้ า  
อ.ปทุมรัตต์  
 

3,800,000 

4 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1054 บ๎านดอนยาง ต.สระคู – บ๎านสองชั้น ต.หินกอง  
อ.สุวรรณภูมิ  
 

4,830,000 

5 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านกุดเตํา ต.กกโพธิ์ – ทางหลวง 2136 อ.หนองพอก  
 

3,990,000 

6 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านดงมัน ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย –บ๎านพังหาด ต.คูเมือง      
อ.เมืองสรวง  
 

3,190,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
7 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling สายบ๎านหนองสิม – บ๎านไคํนุํน ต.นาแซง อ.เสลภูมิ – เขต  
ต.โคกกกมํวง อ.โพนทอง  
 

4,560,000 

8 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1052 บ๎านหนองแก๎ว ต.หนองแก๎ว อ.เมืองร๎อยเอ็ด –
บ๎านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน  
 

3,990,000 

9 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1029 บ๎านคัดเค๎า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี – บ๎านหัวดง 
ต.บ๎านเขือง อ.เชียงขวัญ  
 

3,990,000 

10 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1076 บ๎านหนองพุก ต.ขอนแกํน – บ๎านเหลําใหญํ  
ต.ดงลาน อ.เมืองร๎อยเอ็ด  
 

4,110,000 

11 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1001 บ๎านขุมดิน ต.น้ าใส อ.จตุรพักตรพิมาน –  
บ๎านโหงํ – บ๎านส าโรง ต.บ๎านดูํ อ.อาจสามารถ  
 

4,980,000 

12 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านนาทม – บ๎านหนองแวงน๎อย ต.โพธิ์ทอง –เขต ต.นาอุดม  
อ.โพนทอง  
 

8,159,000 

13 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายทางหลวง 215 - บ๎านรํองค า ต.ปุาสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน  
 

2,990,000 

14 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1027 บ๎านนิคม ต.นิเวศน์ – บ๎านดงบ๎านนา เทศบาล  
ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี  
 

3,090,000 

15 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโนนดูํ ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี – บ๎านหนองเตํา ต.พลับพลา  
อ.เชียงขวัญ  
 

9,229,000 
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16 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling สายบ๎านโนนปลาแข็ง – บ๎านเหลําโพนงาม ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก 
– เขตพ้ืนที่ อ.เมยวดี  
 

3,990,000 

17 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านหนองมํวงส๎ม ต.โหรา – บ๎านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก  
อ.อาจสามารถ  
 

1,720,000 

18 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1018 บ๎านหนองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ – 
บ๎านเมืองสรวง เขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง  
 

2,260,000 

19 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1046 บ๎านธาตุจอมศรี ต.ค าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร๎อยเอ็ด – 
บ๎านดํานแต๎ จ.กาฬสินธุ์  
 

4,590,000 

20 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านกล๎วย ต.สวนจิก – ทางหลวง 2387 อ.ศรีสมเด็จ  
 

1,292,000 

21 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling เข๎าแหลํงทํองเที่ยววัดปุากุง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ  
 

4,790,000 

22 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านทําโพธิ์ ต.ทุํงเขาหลวง – บ๎านค๎อชา ต.บึงงาม อ.ทุํงเขาหลวง  
 

4,780,000 

23 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านหนองชมภู ต.หนองฮี – บ๎านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี  
 

3,990,000 

24 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านใหมํสถานี ต.เมยวดี อ.เมยวดี –เขต ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก  
 

4,740,000 

25 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1032 บ๎านโคกสี ต.ชุมพร – บ๎านชมสะอาด  
ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี 
 

3,240,000 
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26 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling สายบ๎านหนองแวงห๎วยทราย ต.ชุมพร – ทางหลวงหมายเลข 2418 
อ.เมยวดี  
 

3,990,000 

27 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโพนดวน ต.ศรีสวําง – บ๎านปลาคูณ ต.ทําหาดยาว  
อ.โพนทราย  
 

5,730,000 

28 
 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโพนดวน ต.ศรีสวําง – บ๎านปลาคูณ – ทางหลวงชนบท  
รอ. 3079 อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด  
 

4,950,000 

29 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1074 บ๎านนาใหญํ ต.นาใหญํ – บ๎านดงสวนผึ้ง ต.น้ าค า 
อ.สุวรรณภูมิ  
 

1,030,000 

30 บูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโนนขํา ต.บ๎านเขือง อ.เชียงขวัญ – บ๎านดอนแคน ต.มะอึ  
อ.ธวัชบุรี  
 

3,990,000 

31 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านโนนสบาย ต.ดงครั่งใหญํ – ทางหลวงชนบท รอ. 3071 
อ.เกษตรวิสัย  
 

3,990,000 

32 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านค าอุปราช ต.สวําง – บ๎านโคกกกมํวง อ.โพนทอง 
 

3,930,000 

33 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านหัวดอนชาด ต.บ๎านฝาง – ทางหลวง 2392  
อ.เกษตรวิสัย  
 

3,990,000 

34 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1048 อ.พนมไพร จ.ร๎อยเอ็ด - อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ (ชํวงบ๎านชาด ต.นานวล – บ๎านกลาง ต.ค๎อใหญํ) 
 

3,990,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
35 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 

Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1022 บ๎านตากแดด ต.หัวโทน – บ๎านน้ าค า  
ต.น้ าค า อ.สุวรรณภูมิ  
 

1,555,000 

36 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านตาแหลว ต.นาใหญํ – บ๎านดงสวนผึ้ง ต.น้ าค า  
อ.สุวรรณภูมิ  
 

1,188,000 

37 
 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1062 บ๎านงิ้ว – บ๎านดอนหวาย ต.โนนชัยศร ี
อ.โพนทอง จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,990,000 

38 เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ๎านทําลาด ต.มํวงลาด – ทางหลวง
ชนบท รอ 2020 อ.จังหาร  
 

588,000 

39 เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ๎านทําลาด ต.มํวงลาด – บ๎านอนามัย 
ต.ผักแวํน อ.จังหาร  
 

335,000 

40 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนองโค๎ง ม.3 ต.เมืองทุํง –  
บ๎านหนองหูลิง ม.5 ต.ทุํงศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  
 

572,000 

41 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านหนองตอ ม.7 ต.หัวช๎าง – บ๎านขําน๎อย 
ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน  
 

680,000 

42 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านมํวงน๎อย ต.ทําหาดยาว อ.โพนทราย  
จ.ร๎อยเอ็ด – ต.ทับใหญํ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  
 

498,000 

43 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านปลาคูณ ต.ทําหาดยาว – บ๎านสวําง 
ต.ศรีสวําง อ.โพนทราย  
 

498,000 

44 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านดงหมากไฟ ต.ศรีสวําง –  
บ๎านหนองพลับ ต.ทําหาดยาว อ.โพนทราย 
 

257,000 
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45 
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านโต๎น ต.จังหาร – บ๎านกอกแก๎ว  
ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร๎อยเอ็ด  
 

1,379,000 

46 
 

จัดซ้ือวัสดุในการบูรณะซํอมแซมปรับปรุงถนนที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดที่เกิดการช ารุดเสียหาย 
 

3,826,820 

47 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านวังมํวย – บ๎านสะอาดนาดี อ.โพนทอง  
 

360,412.60 

48 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านทําโพธิ์ – บ๎านเทอดไทย อ.ทุํงเขาหลวง 
 

91,425.52 

49 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านโพธิ์ชัย ต.ขามเปี้ย – บ๎านภูเขาทอง ต.ค าพอุง  
อ.โพธิ์ชัย 
 

243,076.72 

50 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายสามแยกทางหลวง 23 – บ๎านหนองกํู ต.หนองไผํ  
อ.ธวัชบุรี 
 

43,479.66 

51 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านนิคม ต.นิเวศน์ – บ๎านดงบ๎านนา ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี 
 

44,552.08 

52 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวง 23 – บ๎านหนองใหญํ อ.เมืองร๎อยเอ็ด 
 

43,077.86 

53 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านคัดเค๎า – บ๎านหัวดง อ.เชียงขวัญ 
 

222,938.34 

54 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหนองพุก – บ๎านเหลําใหญํ อ.เมืองร๎อยเอ็ด 
 

152,063.29 

55 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านไชยวารี – บ๎านนาเลา อ.โพธิ์ชัย 
 

222,009.24 

56 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านขุมดิน – บ๎านโหงํส าโรง อ.จตุรพักตรพิมาน 
 

135,723.42 

57 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหนองบัว – บ๎านหนองแล๎ง อ.สุวรรณภูมิ 
 

171,928.54 

58 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านค าผักกูด – บ๎านหนองตอ อ.โพนทอง 
 

451,384.85 

59 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหนองบัว – บ๎านหนองแล๎ง ต.ห๎วยหินลาด  
อ.สุวรรณภูมิ 
 

263,172.00 
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60 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 23 ต.เหนือเมือง –  

บ๎านหนองใหญํ ต.หนองใหญํ อ.ศรีสมเด็จ 
 

29,096.92 

61 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหัวช๎าง – บ๎านลิ้นฟูา อ.จตุรพักตรพิมาน 
 

110,350.40 

62 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหวายหลึม – บ๎านไผํล๎อม อ.เชียงขวัญ 
 

33,906.76 

63 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายสามแยกคอยนาง – บ๎านคอกควาย อ.เสลภูม ิ
 

43,046.36 

64 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหนองเบิด – บ๎านเหลําใหญํ อ.ธวัชบุร ี
 

77,418.38 

65 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านเปลือยน๎อย ต.บํอพันขัน – บ๎านตาเณร  
ต.จ าปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 
 

19,145.03 

66 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านบะหลวง ต.หนองหลวง – บ๎านนากระตึบ  
ต.ทํามํวง อ.เสลภูมิ 
 

37,033.56 

67 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านชัยวารี ต.ขามเปี้ย – บ๎านนาเลา ต.อัคคะค า 
อ.โพธิ์ชัย 
 

191,450.30 

68 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านนาเมือง ต.นาเมือง – บ๎านดงแจ๎ง ต.เหลําน๎อย 
อ.เสลภูมิ 
 

167,025.87 

69 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านนิคม ต.นิเวศน์ – บ๎านดงบ๎านนา ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี 
 

45,039.04 

70 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านหินกอง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ – บ๎านหนองอีด า 
ต.กูํกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 
 

124,762.86 

71 ซํอมแซม ปรับปรุงถนนสายบ๎านทําโพธิ์ ต.ทุํงเขาหลวง – บา๎นเทอดไทย  
ต.เทอดไทย อ.ทุํงเขาหลวง 
 

51,803.19 

72 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In- Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1067 บ๎านจานใต๎ ต.โนนสูง – บ๎านเขวาทุํง ต.สระบัว 
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,270,000 
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73 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In- Place 

Recycling สาย อบจ.รอ. 2009 บ๎านหวํานไฟ ต.บ๎านดูํ – บ๎านหนองเรือ  
ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

4,960,000 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 33 โครงการ งบประมาณ 155,906,700 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling สาย อบจ.รอ. 1042 บ๎านค าผักกูด ต.โพธิ์ศรีสวําง – บ๎านหนองตอ  
ต.โคกสูง อ.โพนทอง  
 

14,843,000 

2 บูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling สายบ๎านโนนตาด ต.ทุํงกุลา - บ๎านหนองหว๎า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ  
 

6,959,000 

3 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านโคกสี – บ๎านนาเจริญ ต.ชุมพร – บ๎านชมสะอาด  
ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี  
 

3,990,000 

4 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling จากทางหลวงชนบท 3032 – บ๎านน้ าค า ม.3 ต.โนนสวรรค์  
อ.ปทุมรัตต์  
 

4,300,000 

5 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in 
Place Recycling สายบ๎านหนองคู ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร – บ๎านหนองบัว 
ต.ช๎างเผือก อ.สุวรรรภูมิ (เงินสะสม) 
 

2,350,000 

6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านกอกแก๎ว ต.ดงสิงห์ – บ๎านโต๎น  
ต.จังหาร อ.จังหาร  
 

1,720,000 

7 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ. 1006 บ๎านหวายหลึม ต.พระเจ๎า 
– บ๎านหนองไผํล๎อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร๎อยเอ็ด   
 

1,195,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
8 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส๎นทางผาหมอกมิวาย – อํางเก็บน้ าห๎วยพุงใหญํ 

ชํวงผาหมอกมิวาย – บ๎านหนองแข๎ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร๎อยเอ็ด 
 

15,344,700 

9 กํอสร๎างสะพานบนเส๎นทางสายบ๎านหนองสิม ต.นาแซง อ.เสลภูมิ – เขต  
ต.โคกกกมํวง อ.โพนทอง จ.ร๎อยเอ็ด 
 

1,200,000 

10 ซํอมสร๎างสะพานข๎ามล ากุดกํู บนเส๎นทางสายเขต ต.เกษตรวิสัย – เขต ต.น้ าอ๎อม  
อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด 
 

850,000 

11 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านปุายาง ต.หนองผือ  
อ.เมืองสรวง บ๎านรํองค า ต.ปุาสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร๎อยเอ็ด 
 

6,000,000 

12 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านสีแก๎ว ต.สีแก๎ว อ.เมือง - 
บ๎านอนามัย ต.ผักแวํน อ.จังหาร จ.ร๎อยเอ็ด 
 

4,000,000 

13 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1022 บ๎านตากแดด 
ต.หัวโทน - บ๎านน้ าค า ต.น้ าค า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

4,840,000 

14 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สาย อบจ.รอ. 1049 บ๎านดอนกลอย ต.หนองฮี – บ๎านวารีเกษม  
ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร๎อยเอ็ด 
 

6,000,000 

15 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สาย อบจ.รอ. 1054 บ๎านดอนยาง ต.สระคู – บ๎านสองชั้น  
ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

4,455,000 

16 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สายบ๎านอีงํอง ต.อีงํอง – บ๎านดูํน๎อย ต.ดูํน๎อย อ.จตุรพักตรพิมาน 
จ.ร๎อยเอ็ด 
 

7,370,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
17 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place 

Recycling) สายบ๎านเหลําโนนทัน ต.หนองแก๎ว – บ๎านเปลือยน๎อย ต.แคนใหญํ 
อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด 
 

5,000,000 

18 บูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สาย อบจ.รอ. 1055 บ๎านสิงห์ไคล ต.เหลําหลวง – บ๎านโพนเงิน  
ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด 
 

6,480,000 

19 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านหัวบํอ ต.หนองไผํ – ทางหลวง
2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร๎อยเอ็ด  
 

5,730,000 

20 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านโนนสบาย ต.ดงครั่งใหญํ –  
ทางหลวงชนบท รอ 3071 อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด  
 

5,780,000 

21 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านปุายาง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง 
– บ๎านรํองค า ต.ปุาสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร๎อยเอ็ด  
 

4,280,000 

22 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ๎านสามขา ต.สามขา – บ๎านดง
หมากไฟ ต.ศรีสวําง อ.โพนทราย จ.ร๎อยเอ็ด  
 

2,100,000 

23 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1056 บ๎านเขวาทุํง 
ต.สระบัว – บ๎านแสนสี ต.ดอกล้ า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร๎อยเอ็ด  
 

3,000,000 

24 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สาย อบจ.รอ. 1041 บ๎านค าแข๎ ต.แวง – บ๎านค านาดี ต.ค านาดี 
อ.โพนทอง จ.ร๎อยเอ็ด  
 

2,500,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
25 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In- Place 

Recycling) สาย อบจ.รอ. 1077 บ๎านหนองบัว ต.น้ าค า – บ๎านหนองแล๎ง  
ต.ห๎วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,870,000 

26 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In- Place 
Recycling) สายบ๎านหนํอม ต.หนํอม – บ๎านทองหลาง ต.หนองหมื่นถําน 
อ.อาจสามารถ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,780,000 

27 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In- Place 
Recycling) สายบ๎านเหลําโนนทัน ต.หนองแก๎ว – บ๎านเปลือยน๎อย ต.แคนใหญํ 
อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,910,000 

28 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธ ีPavement In- 
Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1018 บ๎านหนองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก  
อ.อาจสามารถ – เขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร๎อยเอ็ด 
 

8,000,000 

29 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธ ีPavement In- 
Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1001 บ๎านขุมดิน ต.น้ าใส อ.จตุรพักตรพิมาน  
– บ๎านโหงํ – บ๎านส าโรง ต.บา๎นดูํ อ.อาจสามารถ จ.ร๎อยเอ็ด 
 

5,500,000 

30 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านดอนแดง ต.เชียงขวัญ – บ๎านบุํงคล๎า  
ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ 
 

2,000,000 

31 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านค าสูง ต.โคกสวําง – บ๎านหนองเหล็ก  
ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร  
 

2,000,000 

32 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In- Place 
Recycling สาย อบจ.รอ. 1010 บ๎านสระแก๎ว – บ๎านเจริญศิลป์ ต.สระแก๎ว  
อ.พนมไพร จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,270,000 

33 ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In- Place 
Recycling สายบ๎านคุยผง ต.เหลําหลวง – ทางหลวง 214 อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร๎อยเอ็ด 
 

3,290,000 
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2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ได๎ให๎การสํงเสริมสนับสนุนด๎านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน 
19 โครงการ งบประมาณ 247,956,952 บาท อยูํระหวํางด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 8,138,000 
บาท ดังตํอไปนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างสุขภาวะท้ังกายและใจ  

การออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,484,114 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด ทั้ง 4 โรงเรียน 
 

697,507 

2 คําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาจตุรมิตรของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

83,350 

3 คํากํอสร๎างรางระบายน้ า สนามกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 
1/2561 
 

939,000 

4 คําปรับปรุงรั้วก าแพงสนามกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 2/2561 
 

699,000 

5 คําใช๎จํายโครงการ อบจ.รอ.พบประชาชน  
 

65,257 

 

2. เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 756,488 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ซื้อถุงยังชีพเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

 
384,538 

2 อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร๎างวินัยจราจร  
 

282,950 

3 รณรงค์ลดอุบัติเหตุหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดท าปูาย
รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ และเทศกาลสงกรานต์ 
 

81,000 

4 ซื้อกระสอบพลาสติกเพ่ือบรรจุทราย 
 

8,000 
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3. สนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
กลุ่ม อสม. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่ม อปพร. ต ารวจอาสา กลุ่ม
เยาวชน และอ่ืน ๆ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 242,527,650 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดงานวันเด็กแหํงชาติประจ าปี 2561 

 
95,500 

2 พัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิตกลุํมสตรี เด็ก และเยาวชน 
 

51,400 

3 คําปุวยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

242,195,400 

4 ฝึกอบรมการคัดกรองกลุํมเสี่ยงมะเร็งทํอน้ าดี และโรคพยาธิใบไม๎ในตับ 
 

185,350 

 

4. สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมการจราจร จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 718,980 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนาเยาวชนปูองกันยาเสพติด 

 
22,300 

2 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คําประกอบ เปลี่ยน
อุปกรณ์ที่มีการช ารุด เสื่อมสภาพจากการใช๎งานให๎สามารถใช๎งานได๎ 
 

297,680 

3 ซํอมแซมระบบกล๎องวงจรปิด (CCTV) 
 

399,000 
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5. สนับสนุนด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขให้กับชุมชนและท้องถิ่นในทุกระดับ อาทิ การจัดบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และบริการ
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,469,720 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปูองกันและควบคุมไข๎เลือดออก ปี 2561 

 
1,135,200 

2 โครงการออกหนํวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในจังหวัดร๎อยเอ็ด  
 

134,520 

3 จ๎างที่ปรึกษาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
เสียชุมชน 
 

200,000 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 8,138,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 กํอสร๎างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชด าริ 

 
8,138,000 
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   3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ได๎ให๎การสํงเสริมสนับสนุนด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 5,363,355 บาท อยูํระหวํางด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 373,602 บาท ดังตํอไปนี้ 

1. ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 131,920 บาท  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนาและสํงเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา  

(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการสร๎างอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพ หรือกลุํมอาชีพราษฎรในพื้นที่จังหวัด
ร๎อยเอ็ด) 
 

131,920 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด สู่ตลาดโลก และส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และ
ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 240,700 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ร๎อยเอ็ดเมืองข๎าวหอมมะลิโลก  

(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ หรืออ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมข๎าว
หอมมะลิในเขตพ้ืนที่จังหวัดร๎อยเอ็ด ให๎เป็นที่รู๎จักของผู๎บริโภคท้ังในและ
ตํางประเทศ) 
  

90,700 

2 ตํอยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร๎างผู๎ประกอบการ 
(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาในการ
ยกระดับสินค๎าและผลิตภัณฑ์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แกํผู๎ประกอบการด๎าน
พืชสมุนไพรการแปรรูปข๎าว) 
 

150,000 
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3. จัดให้มี และขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 989,970 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

(เพ่ือจํายเป็นคําขยายเขตไฟฟูาในการท าการเกษตรแบบผสมผสานให๎กับราษฎร 
บ๎านมํวงน๎อย หมูํที่ 2 บ๎านปลาคูณ หมูํที่ 1,9 ต.ทําหาดยาว อ.โพนทราย) 

989,970 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 2,300,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร๎างเครือขํายผู๎น าชุมชนตาม

ศาสตร์ของพระราชาและผู๎น าจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
  

2,300,000 

 

5. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จัดหาสถานที่และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าพื้นเมืองให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตจังหวัด จ านวน 1
โครงการ งบประมาณ 1,700,765 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 งบบริหารจัดการศูนย์แสดงและจ าหนํายสินค๎าพ้ืนเมือง หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) เชํน เงินเดือน คําตอบแทน คําสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

1,700,765 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 373,602 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ร๎อยเอ็ดเมืองข๎าวหอมมะลิโลก กํอสร๎าง Land Mark ประชาสัมพันธ์  

ต.ดงครั่งใหญํ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด 
373,602 
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   4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ได๎ให๎การสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการ
สนับสนุนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให๎กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การเพ่ิมจ านวนพื้นที่ปุาไม๎ 
และสนับสนุนการปลูกต๎นไม๎ในทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการณรงค์คัดแยกขยะอันตราย จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 203,300 บาท  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 รณรงคก์ าจัดขยะอันตรายชุมชน 

(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการบริษัทเอกชนให๎มาด าเนินการเก็บ
ขยะอันตรายจากชุมชน) 
 

203,300 
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   5. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ได๎ให๎การสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการแล๎ว
เสร็จ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 23,946,580 บาท อยูํระหวํางด าเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 
11,223,000 บาท ดังตํอไปนี้ 

1. ส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง สร้างวัฒนธรรมชุมชนร่วมกันในพื้นที่ 
อาทิ ประเพณีปลอดเหล้าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
1,067,162 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

 
495,000 

2 คําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 

289,500 

3 คําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีเข๎าพรรษา 
 

89,912 

4 คําใช๎จํายในการจัดงานสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัด การประชาสัมพันธ์ 
สํงเสริมสนับสนุนการทํองเที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ด และเพ่ิมศักยภาพรายได๎จากภาค
การทํองเที่ยว 
 

192,750 

 

2. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูล 
ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 92,220 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่ 

(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ
ห๎องสมุดเคลื่อนที่ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง) 
 

35,930 

2 โครงการอุทยานการเรียนรู๎ร๎อยเอ็ด 
(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
อุทยานการเรียนรู๎ร๎อยเอ็ด และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง) 
 

56,290 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ให้กับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ  11,695,307 บาท  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและสํงเสริมการจัดการศึกษา 

 
157,936 

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ) 
 

33,530 

3 คําใช๎จํายในการจัดประชุมการจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

83,200 

4 พัฒนาเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติด 
(เพ่ือจํายเป็นคําอบรม สัมมนาเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา) 
 

3,000 

5 คําใช๎จํายในการอบรม สัมมนา ครูแกนน าของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน 
 

10,200 

6 คํารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือคูํมือตําง ๆ 
หนังสือพิมพ์ 
 

25,221 

7 คําจ๎างเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ด และอ่ืน ๆ  
 

73,200 

8 คํารับรอง 
(เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง และคําใช๎จํายอื่นซึ่งจ าเป็นต๎องจําย ที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงาน) 
 

7,875 

9 คําจ๎างเหมาท าความสะอาด 
 

80,000 

10 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 
 

12,810 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
11 คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม  
 

9,827 

12 คําบ ารุงรักษา คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให๎มีสภาพดีขึ้น 
 

131,137 

13 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
 

20,400 

14 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช๎ในราชการ (ซื้อเก๎าอ้ีนั่งท างาน 5 ตัว) 
 

10,500 

15 โต๏ะม๎าหินอํอนพร๎อมเก๎าอ้ี ส าหรับอุทยานการเรียนรู๎ร๎อยเอ็ด จ านวน 4 ชุด 
 

10,800 

16 จัดซื้อคีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว 
 

37,900 

17 จัดซื้อกีตาร์ไฟฟูา จ านวน  1 ตัว 
 

45,000 

18 จัดซื้อแอมป์กีตาร์ จ านวน 2 ตัว 
 

24,900 

19 จัดซื้อฉาบไฮแอทพร๎อมขา จ านวน 1 ตัว 
 

12,000 

20 สนับสนุนคําใช๎จํายโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม (งบประมาณ 3,551,130) 
ประกอบด๎วย 
- คําใช๎จํายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คําใช๎จํายในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
- คําใช๎จํายในการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 
- คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
- คําใช๎จํายโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการสังคมสงเคราะห์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจน 
- คําใช๎จํายโครงการตลาดนัดวิชาการ (เปิดประตูสูํอาเซียน) 
- คําใช๎จํายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และสํงเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
- คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- คําหนังสือเรียน 
 

 
 

20,000 
120,000 
100,000 
50,000 
98,000 

135,000 
15,000 
79,200 
80,000 
50,000 

100,000 
1,009,400 

236,550 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
20 

(ตํอ) 
- คําอุปกรณ์การเรียน 
- คําเครื่องแบบนักเรียน 
- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- คําจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- คําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
- คําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
- คําวัสดุกํอสร๎าง 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 
- คําจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- คําจัดซื้อวัสดุดนตรี 
- คําวัสดุกีฬา 
- คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- คํากระแสไฟฟูา 
- คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
- คําจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเลื่อนชั้นได๎ จ านวน 2 หลัง 
- คําจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบ 6 ชั้น เป็นแบบกว๎าง 6 ชั้น จ านวน 2 หลัง 
- คําจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบ 6 ชั้น เป็นแบบสูง 6 ชั้น จ านวน 2 หลัง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 
- คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
- คําซํอมแซมรั้วโรงเรียน 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 510,000 บาท 
- กํอสร๎างห๎องน้ านักเรียน 

103,480 
111,500 
215,600 
31,800 
15,000 
15,000 
30,000 
30,000 
80,000 
15,000 
20,000 
15,000 
15,000 

220,000 
100,800 
17,000 
32,000 
36,000 
7,900 
7,900 

 
199,000 
140,000 

 
510,000 

21 สนับสนุนคําใช๎จํายโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ (งบประมาณ 3,537,538) 
ประกอบด๎วย 
- คําใช๎จํายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คําใช๎จํายในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
- คําใช๎จํายในการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 
- คําใช๎จํายโครงการแขํงขันทักษะวิชาการคนเกํงทุํงกุลาสูํอาเซียน 
- คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ ม.ต๎น 
 

 
 

20,000 
150,000 
100,000 
49,975 
80,000 
89,700 
82,500 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
21 

(ตํอ) 
- คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- คําหนังสือเรียน 
- คําอุปกรณ์การเรียน 
- คําเครื่องแบบนักเรียน 
- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- คําใช๎จํายโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการสังคมสงเคราะห์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจน 
- คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมศักยภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และดนตรี 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
- คําวัสดุกํอสร๎าง 
- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 
- คําวัสดุกีฬา 
- คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- คําจัดซื้อวัสดุดนตรี 
- คํากระแสไฟฟูา 
- คําจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเลื่อนชั้นได๎ จ านวน 3 หลัง 
- คําจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบ 6 ชั้น จ านวน 3 หลัง 
- คําจัดซื้อเครื่องกรองน้ า ส าหรับท าน้ าเย็น จ านวน 2 ชุด 
- คํากํอสร๎างห๎องน้ านักเรียน  
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 198,000 บาท 
- คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 

805,956 
313,000 
129,120 
145,500 
280,888 
15,000 
25,028 

138,000 
100,000 
19,972 

138,972 
15,000 
10,000 
10,000 

179,427 
36,750 
36,750 
48,000 

518,000 
 

198,000 
22 สนับสนุนคําใช๎จํายโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม (งบประมาณ 3,421,803) 

ประกอบด๎วย 
- คําใช๎จํายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คําใช๎จํายในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
- คําใช๎จํายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
- คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สูํ ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
- คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
- คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- คําหนังสือเรียน 
 

 
 

20,000 
123,478 
100,000 
50,000 
97,360 

100,000 
 
 

109,500 
783,447 
173,645 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
22 

(ตํอ) 
- คําใช๎จํายโครงการคํายคุณธรรมนักเรียน 
- คําอุปกรณ์การเรียน 
- คําเครื่องแบบนักเรียน 
- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- คําใช๎จํายโครงการเปิดบ๎านวิชาการเหล็กพิทย์ 
- คําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย 
- คําจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- คําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
- คําวัสดุกํอสร๎าง 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 
- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 
- คําวัสดุดับเพลิง 
- คําใช๎จํายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
- คําใช๎จํายโครงการสังคมสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน 
- คําใช๎จํายโครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
- คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการรํวมกิจกรรมกับต๎นสังกัด 
- คําจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- คําจัดซื้อวัสดุกีฬา 
- คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- คําจัดซื้อวัสดุดนตรี 
- คํากระแสไฟฟูา 
- คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
- คําวัสดุไฟฟูา 
- คําจัดซื้อเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
- คําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด 
- คําจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 2 ชุด 
- คําจัดซื้อถังต๎มน้ าไฟฟูา จ านวน 1 ถัง 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 5 เครื่อง 
- คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ  
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 545,000 บาท 
- คํากํอสร๎างห๎องน้ านักเรียน  

30,000 
75,020 
76,800 

165,264 
10,000 
80,000 
17,000 
40,000 
20,000 
30,000 
40,000 
80,000 
10,000 
14,048 
50,000 

100,000 
27,840 
6,900 

16,000 
20,000 
20,000 

180,000 
150,000 
15,000 
99,000 
23,988 
70,000 
12,000 

109,500 
276,013 

 
545,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
23 คําจัดท าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดเพ่ือ

เผยแพรํประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงานและอ่ืน ๆ  
 

26,217 

24 คําวัสดุดนตรี 
 

9,955 

25 คําวัสดุอ่ืน ๆ  
 

4,450 

26 คําวัสดุกํอสร๎าง  
 

178,939 

27 คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
 

17,839 

28 คําวัสดุการเกษตร 
 

150,000 

29 คําจ๎างเหมาท าความสะอาดอุทยานการเรียนรู๎ร๎อยเอ็ด 
 

8,000 

 

4. สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการกีฬาจังหวัดเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดและก้าวเข้าสู่การเป็น
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 9,612,623 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 

 
91,420 

2 คําใช๎จํายในการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหํงประเทศไทย 
 

499,856 

3 คําใช๎จํายในการเดินทางไปพัฒนาทักษะกีฬา 
 

380,604 

4 คําใช๎จํายโครงการแนะแนวการศึกษา 
 

24,720 

5 คําใช๎จํายในการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

24,940 

6 คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
 

9,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
7 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 

 
45,095 

8 คําวัสดุการเกษตร 
 

9,000 

9 คําวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

18,000 

10 คําวัสดุกํอสร๎าง  
 

50,000 

11 คํากระแสไฟฟูา 
 

225,504 

12 คําน้ าประปา 
 

190,661 

13 คําจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

50,000 

14 คําปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

20,000 

15 คําใช๎จํายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

57,000 

16 คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
 

50,000 

17 คําใช๎จํายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
 

15,000 

18 คําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย 
 

570,500 

19 คําใช๎จํายบริหารสถานศึกษา อาหารเสริม (นม) 
 

1,693,687 

20 คําจ๎างเหมาประกอบอาหาร  
 

3,756,382 

21 คําจ๎างเหมาท าความสะอาด 
 

106,836 

22 คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 

490,608 

23 คําหนังสือเรียน 
 

147,500 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
24 คําอุปกรณ์การเรียน 

 
62,810 

25 คําเครื่องแบบนักเรียน 
 

140,350 

26 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
 

68,250 

27 คําใช๎จํายบริหารสถานศึกษา จัดซื้อวัสดุกีฬา 
 

338,500 

28 คําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 4 ตัว 
 

16,000 

29 คําจัดซื้อเก๎าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 4 ตัว 
 

8,400 

30 คําจัดซื้อพัดลมโคจร จ านวน 30 ตัว 
 

54,000 

31 คํากํอสร๎างเสาพร๎อมตาขํายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน๎าหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

199,000 

32 กั้นห๎องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

199,000 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 9,970,000 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 กํอสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห๎องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนกีฬา อบจ.รอ. 

ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด 
  

9,970,000 
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5. สนับสนุนการด าเนินงานสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,479,268 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

 
100,000 

2 คํากระแสไฟฟูา คําตรวจสอบหม๎อแปลงไฟฟูาของสนามกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

660,387 

3 คําน้ าประปาของสนามกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

718,881 
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   6. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

  ได๎ให๎การสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง ด าเนินการแล๎ว
เสร็จ จ านวน 47โครงการ งบประมาณ 263,128,430.75 บาท อยูํระหวํางด าเนินการ 5 โครงการ 
งบประมาณ 34,418,200 บาท ดังตํอไปนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 18,733,258.40 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 

เครื่อง 
 

7,900 

2 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งมิใชํการซํอมแซมตามปกติ 
 

157,200 

3 คํารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือคูํมือตําง ๆ 
หนังสือพิมพ์  
 

22,620 

4 คํารับรองคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจงานหรือมาเยี่ยมชมกิจการขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด คํารับรองการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
ตําง ๆ ที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
และอ่ืน ๆ  
 

27,800 

5 คําโลํรางวัล ถ๎วยรางวัล พวงหรีด พวงมาลา พานพํุมดอกไม๎ ชํอดอกไม๎ ส าหรับผู๎
มีเกียรติที่เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด หรือผู๎มาตรวจเยี่ยม
องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

12,500 

6 คําเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ระหวํางเปิด – ปิดประชุม
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด คําอาหารวํางส าหรับการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญและสมัยวิสามัญ 
 

108,000 

7 จัดซื้อเก๎าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 43 ตัว 
 

87,600 

8 จัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 29 ตัว 
 

94,500 

9 จัดซื้อตู๎เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 25 หลัง 
 

133,500 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
10 จัดซื้อเก๎าอ้ีแถว จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 4 ตัว 

 
35,200 

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 เครื่อง 
 

236,500 

12 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
 

129,000 

13 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร๎อมติดตั้ง ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
 

326,490 

14 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง 
 

18,000 

15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 5 เครื่อง 
 

34,900 

16 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
 

20,000 

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 6 เครื่อง 
 

132,000 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน 1 เครื่อง 
 

21,000 

19 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 3 คัน 
 

2,249,000 

20 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน 
 

1,487,000 

21 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไมํต่ ากวํา 9 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 
 

1,646,000 

22 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 2 เครื่อง 
 

5,600 

23 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง 
 

60,000 

24 คําจ๎างเหมาเข๎าปกเย็บเลํม 
 

14,700 

25 คําธรรมเนียมในการด าเนินการทางศาล 
 

9,075 

26 คําจ๎างท่ีปรึกษา 
 

50,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
27 คําจ๎างท าความสะอาดส านักงานองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
31,973.40 

28 คําวัสดุอะไหลํเครื่องสูบน้ า 
 

31,000 

29 คําก าจัดสิ่งปฏิกูล (สุขาเคลื่อนที่) 
 

4,000 

30 จัดซื้อเรือพลาสติกฉีดโฟม จ านวน 1 ล า 
 

6,700 

31 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได๎รอบตัว จ านวน 1 คัน 
 

4,470,000 

32 จัดซื้อรถบรรทุกเทท๎าย ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ แบบกระบะเทท๎าย จ านวน 2 คัน 
 

3,910,000 

33 จัดซื้อรถบดล๎อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน พร๎อมหางลากจูง จ านวน 1 คัน 
 

2,607,000 

34 ซํอมแซมปรับปรุงอาคาร OTOP City ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด  
 

347,500 

35 ปรับปรุงห๎องน้ าชาย – หญิง สถานีขนสํงผู๎โดยสาร อ.โพนทอง 
 

199,000 
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2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ  100,520 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในการประชุมเชิงปฏิบัติการให๎แกํบุคลากรองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ที่เกี่ยวข๎องในการจัดท างบประมาณรายจําย การทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณรายจําย เชํน เงินอุดหนุน 
การจ าแนกประเภทรายจําย และการใช๎โปรแกรมการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจําย (E-PAB) 
 

30,170 

2 คําใช๎จํายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ด ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

12,350 

3 คําใช๎จํายส าหรับการฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู๎ประกอบการน้ ามัน,ก๏าซปิโตรเลียม 
โรงแรมและยาสูบ ในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด เพ่ือแนะน าให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย
และข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

58,000 

 

3. เสริมสร้างขวัญก าลังใจการท างานให้กับบุคลากรภายในองค์กร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
241,094,448.23 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 งบบริหารจัดการ เชํน เงินเดือน คําจ๎างประจ า คําจ๎างชั่วคราว คําตอบแทน  

คําใช๎สอย คําวัสดุ คําสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คําช าระหนี้เงินกู๎ และอ่ืน ๆ 
 

241,046,448.23 

2 คําจ๎างสถาบันทางการศึกษา ท าการส ารวจ วิจัย ความพึงพอใจในงานบริการของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
 

48,000 
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4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 559,840 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานด๎านโฆษณาและเผยแพรํ 

 
205,140 

2 คําจัดท าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ดเพ่ือ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงาน และอ่ืน ๆ  
 

299,500 

3 คําจ๎างเหมาโฆษณาเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในกิจการขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ดและอ่ืน ๆ  
 

55,200 

 

5. สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในเขต
จังหวัด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน จ านวน 3 
โครงการ งบประมาณ 1,370,694.12 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 งบบริหารจัดการสถานีขนสํงผู๎โดยสารอ าเภอโพนทอง 

 
1,046,584.12 

2 คําใช๎จํายในการจัดประชุมสัมมนาการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด  
 

119,545 

3 คําใช๎จํายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าประชาคมระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัดในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ตาม
สัดสํวนของประชาคมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

204,565 

 

6. สนับสนุนงานรัฐพิธี/ราชพิธี จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,269,670 บาท  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 คําใช๎จํายในงานรัฐพิธี/ราชพิธี งานประเพณี และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

 
1,269,670 

 



41 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 34,418,200 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 กํอสร๎างบ๎านพักเจ๎าหน๎าที่ อบจ.รอ. 

  
4,230,000 

2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือเข๎าสู๎ประเทศไทย 4.0 
 

448,200 

3 จัดซื้อรถตักล๎อยาง จ านวน 1 คัน  
 

3,600,000 

4 จัดซื้อรถซํอมบ ารุงถนนและลาดยาง รถยนต์บรรทุก 6 ล๎อ จ านวน 1 คัน 
 

19,500,000 

5 โครงการอํางเก็บน้ าธวัชชัย (เงินสะสม) 
 

6,640,000 

* ข๎อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

รวม 6 ด้าน งบประมาณทั้งสิ้น 707,690,760.54 บาท 

งบประมาณที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 210,059,502 บาท 

รวมงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 917,750,262.54 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 


