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หนา 26 

ขอ 2.1.2 คาจัดทําวารสาร หนังสอืพิมพ หรอืสิ่งพิมพตาง ๆ จํานวน  800,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสาร หนังสอืพิมพ หรอืสิ่งพมิพตาง ๆ ขององคการบรหิารสวนจังหวัด เพ่ือ

เผยแพรประชาสัมพันธองคกร ผลงาน และอ่ืน ๆ (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 340 ขอ 1) 

2.1.3 คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธในกิจการขององคการบรหิาร 

สวนจังหวัด จํานวน  600,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธในกิจการของ

องคการบรหิารสวนจังหวัด เชน คาเชาเวลาสถานวิีทย ุโทรทัศน คาจางเหมาทําบรรยายสรุปทํารายการ

วีดโีอ บันทกึภาพ เสยีง และอื่น ๆ(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 346 ขอ 1) 

2.3.1 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา จํานวน  400,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูนําทองถิ่นท้ังใน 

และนอกเขตจังหวัดเกี่ยวกับกจิการในอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด รายละเอียดโครงการ

ตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด 

2 .3 .2  โครงการฝ กอบรมเพ่ื อ พัฒ นาศัก ยภาพ บุคลากรองคก ารบริห ารส วน จั งห วัด

จํานวน  1,200,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัด ศึกษาดูงานของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน

ตาง ๆ เชน ทักษะการปฏิบัติงาน ดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดโครงการตามองคการ

บรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 333 ขอ 3) 

2.3.5 คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน  5,385,400  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่น สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รายละเอียดตามโครงการท่ีองคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 342 ขอ 4) 

หนา 28 

2.3.6 โครงการ อบจ. พบประชาชน จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ

อบจ. พบประชาชน เพ่ือ รับทราบปญหา และแกไขความเดอืดรอนของประชาชน รวมท้ังการใหการบรกิาร

ประชาชนในพ้ืนท่ีและจัดกิจกรรมตาง ๆ รวม  20  อําเภอ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 349 ขอ 1) 



   

2.3.7 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

จังหวัด จํานวน  500,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

ทองถิ่นภายในจังหวัดในภาพรวมตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดรายละเอียดโครงการ

ตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 332 ขอ 2) 

 2.3.8 โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน  30,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด

กจิกรรม "วันทองถิ่นไทย" ประจําป พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 348 

ขอ 4) 

2.3 .11 คา ใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน  600,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาของสมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัด เกี่ยวกับกจิการในอํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนจังหวัด (แผนพัฒนา 

สามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 334 ขอ 5) 

 หนา 35 

2.3.2 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพองคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกรติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  450,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรมสัมมนา สัมมนาศึกษาดูงาน และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด และบุคลากร 

ท่ีเกี่ยวของ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 335 ขอ 6) 

2.3.3 โค รงก ารฝ ก อบรม เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ บุคลากรองค การบริห ารส วนจังห วัด

รอยเอ็ด จํานวน  35,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

องคการบรหิารสวนจังหวัดในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เชน แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายจาย การใชโปรแกรมการจัดทําคําขอตัง้งบประมาณรายจาย (E-PAB)และเพ่ือ

จายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการเพ่ือ

การวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด (E-

Plan) รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด  (แผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 128 ขอ 1 และขอ 2) 



2.3.4 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  300,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาการจัดทํา

และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตาม

องคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 130 ขอ 3) 

 หนา 39 

2.2.2 โครงการฝกอบรมเพ่ือเสรมิสรางประสทิธภิาพในการจัดเก็บภาษบํีารุงองคการบริหารสวน

จังหวัด จํานวน  150,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมศกึษาดูงานของผูประกอบการ

น้ํามัน , กาซปโตรเลยีม, โรงแรม และยาสูบ ในเขตจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อแนะนําใหความรู 

เกี่ยวกับกฎหมาย และขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด และคาใชจายอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวของ 

รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 –

 2561) หนา 331 ขอ 1) 

หนา 45 

2.2.2 โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น หรือ Clinic Center จํานวน  100,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ศึกษา 

ดูงาน ประชุม สัมมนา ปรับปรุงศูนยเครือขาย เพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น หรือ Clinic Center วัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินการ รายละเอียด

โครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 

337 ขอ 9) 

 หนา 51 

2.3.2 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดก ารศึกษาและส งเสริมการจัดการศึกษา 

จํานวน   250,000  บ าท เพ่ื อจ าย เป นค า ใช จ ายในการ จัดกิ จกรรมและเขารวมกิ จกรรมทา ง

วิชาการ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 313 ขอ 9) 

2.3.3 ค า ใช จ าย โครงก าร พัฒ นา ศัก ยภา พ ค รูแล ะ บุ คล าก รท างก ารศึ ก ษา  จํ า น วน 

150,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ เชน การจัดกจิกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา กจิกรรม

การประชุมสัมมนา ฝกอบรมศึกษาดูงาน เปนตน รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 310 ขอ 5) 

 



 หนา 52 

2.3.4 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาความรูใหแก เยาวชนในจังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 

5,000,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการอบรมสงเสรมิและพัฒนาความรูใหแกเยาวชนใน

จังหวัดรอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 310 ขอ 5) 

2.3.5 คาใชจายโครงการอุทยานการเรยีนรูรอยเอ็ด จํานวน  50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการดําเนนิโครงการ และสนับสนุนการจัดกจิกรรม ของอุทยานการเรยีนรูรอยเอ็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ ย ว ข อ ง  ร า ย ล ะ เอี ย ด โค ร ง ก า ร ต า ม อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด กํ า ห น ด 

(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 99 ขอ 1) 

2.3.6 คาใชจายโครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี จํานวน  100,000  บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนิ นการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหองสมุด เคลื่อน ท่ี  และค าใชจ าย อ่ืน ๆ  ท่ี

เกี่ยวของ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 342 ขอ 4) 

 หนา 62 

2.2.1 โค ร งก า รพั ฒ น า เจ าห น า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ก า รรณ รงค เพื่ อป อ งกั น ย า เส พ ติ ด ใน

สถานศึกษา จํานวน  3,000  บาท เพ่ือจายเปนคาอบรม สัมมนาเจาหนาท่ีรับผิดชอบการรณรงคเพ่ือ

ปองกันยาเสพตดิในสถานศกึษา 

2.2.2 โครงการแขงขันกีฬา อปท. ของนักเรียน จํานวน  50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท. ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด 

2.2.3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน  200,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ในงานวันเด็กแหงชาติ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 295 ขอ 9) 

2.2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาตอ จํานวน  30,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจ ายของ

ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรท่ีไดรับแตงตัง้ใหปฏิบัตงิานในการแนะแนวการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัด

องคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 312 ขอ 7) 

 2.2.5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น  (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3,000,000  บาท  



เพ่ือจายเปนคา ใชจายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน เปนฐานในการพัฒนา

ทองถิ่น (SBMLD) (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 104 ขอ 1) 

2.2.6 โครงการพัฒนาครูแกนนําของโรงเรยีนในสังกัด 4 โรงเรยีน จํานวน  12,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา ครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 104 ขอ 1) 

2.2.7 ค า ใชจ ายในการเดินทางไปพัฒ นาทักษะกีฬา  จํ านวน   507,900  บ าท  เพ่ื อ เป น 

คาใชจายในการพัฒนาทักษะกฬีา เทคนคิการแขงขัน การฝกซอมกอนเขารวมการแขงขัน โดยมี 

นักเรยีนในเขตพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด และตางจังหวัดเขารวมการแขงขัน ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน การ

จัดการแขงขันกฬีา ของโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 

หนา 63 

 2.2.8 โครงการแขงขันกฬีาโรงเรยีนกฬีาแหงประเทศไทย จํานวน  500,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก สําหรับนักกีฬา ผูควบคุม และอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของ ในการเขารวมการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ของโรงเรยีนกีฬาองคการบริหาร

สวนจังหวัดรอยเอ็ด 

 2.2.9 โคร งก ารแข ง ขันกี ฬ า  อปท .ของนั ก เรี ยน ในสั งกั ด  อปท . จํ านวน   818,480  บ า ท 

เพ่ือใชเปนคายานพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ ท่ีใชในการเขารวมการแขงขัน

กฬีา อปท.ของโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 

หนา  81 

2.1.1 คาใชจายโครงการพัฒนาระบบบรกิารทางการแพทยฉุกเฉนิ  จํานวน 9,538,000  บาท เพ่ือ

พัฒนาระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และเปนการประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

ฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเชารถยนตดัดแปลงเปนรถพยาบาลฉุกเฉิน พรอมอุปกรณ

ชวยชี วิต  จํ านวน  40 คัน  รายละ เอี ยดโครงการตาม ท่ีองคก ารบริห า รส วน จั งห วัด รอย เอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 235 ขอ 1) 

2.2.2 โคร งก ารส ง เส ริมสุ ขภาพ ดี มี สุ ขสู เ มื อ ง ไท ยแ ข็งแร ง  จํ า น วน   1,000,000  บา ท 

เพ่ือจายเปนคาใชในการจัดกิจกรรมสําหรับสงเสริมสุขภาพดีมีสุขสําหรับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

รอยเอ็ด เพ่ือเปนการกระตุนและสรางกระแสใหประชาชนใหความสําคัญกับการออกกําลังกายเพ่ือ



สุขภาพ เพ่ือนําไปสูเปาหมายคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง รายละเอยีดโครงการตามท่ีองคการบรหิาร

สวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 236 ขอ 2) 

2.2.3 โครงการพัฒนาแกนนําชุมชนเพ่ือสรางจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ตดิ จํานวน  1,000,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ศกึษาดูงาน และคาใชจาย 

อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาแกนนําหรือผูนําชุมชน รายละเอียดโครงการตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 260 ขอ 1) 

หนา 82 

2.2.4 โครงการพัฒนาเยาวชนปองกันยาเสพตดิ จํานวน  1,000,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาทักษะชวีติใหกับเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงใหมีทักษะใน 

การดําเนนิชีวิตท่ีถูกตองและเหมาะสมกับวัยไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพตดิ รายละเอียดโครงการตามท่ีองคการ

บรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 260 ขอ 2) 

2.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ศปส.อปท. จํานวน  100,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา คาวัสดุ และอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน

การทํางานใหกับศูนย ศปส.อปท. รายละเอียดโครงการตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 261 ขอ 3) 

2.2.6 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน  100,000  บาท เพ่ือใชดําเนินการตามโครงการ

สายใยรักแหงครอบครัว เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามัยแมและเด็ก การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เสริมสรางความอบอุนในครอบครัว รายละเอียดโครงการตามที่องคการบริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 246 ขอ 1) 

2.2.7 โครงการออกหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จํานวน  1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการใหบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสุขใหกับประชาชน ในเขตองคการบรหิารสวน รายละเอียด

โครงการตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559 – 2561)  

หนา 238 ขอ 5) 

หนา 84 

2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน  4,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 264 ขอ 1) 

2.1.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ จํานวน  400,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการสนับสนุนกจิกรรมกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดดานการสงเสรมิสุขภาพ 



กายสุขภาพจิต เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตัวเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 

รายละเอียดโครงการตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 

– 2561) หนา 254 ขอ 1) 

หนา 85 

2.1.4 โครงการสนับสนุนกจิกรรมวันผูพิการสากล จํานวน  150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การสนับสนุนการจัดงานวันผูพิการสากล เชน การอบรมคนพิการ ผูดูแลคนพิการอาสาสมัครผูดูแลผู

พิ ก า ร  ร า ย ล ะ เอี ย ด โค ร ง ก า ร ต า ม ท่ี อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ร อ ย เ อ็ ด กํ า ห น ด 

(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 254 ขอ 2) 

 

 

หนา 101 

1.1.1 โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน  500,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรมหรือการสัมมนาอาสาสมัครขององคการบริหารสวนจังหวัด  อยางนอย 

ตําบลละ 10 คน หรอืการฝกอบรมประชาคมหมูบาน หรอือําเภอ เพ่ือใหความรูและการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 131 ขอ 1) 

1.1.2 โครงการรณ รงคลด อุ บัติ เหตุหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  จํานวน 

1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด หรือ

กลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย หรือจัดทําปายประชาสัมพันธในการรณรงคปองกันภัยตาง ๆ ภายในจังหวัด รายละเอียด

โครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

หนา 250 ขอ 2) 

1.1.3 โครงการฝกอบรมสัมมนา ดูงานการจัดทําผังเมือง จํานวน  50,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาดูงาน การจัดทําผังเมอืงรวม และอ่ืน ๆ ตลอดจนประชุมสัมมนากจิการอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคการ

บริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 233 ขอ 1) 



1.1.4 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน  50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ปรับปรุงผั งเมืองรวมจังห วัด  รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 234 ขอ 2) 

หนา 102 

1.1.5 โครงการฝกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จํานวน  200,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมนักเรยีนโรงเรยีนในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด และ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืน ท่ี จังหวัดรอยเอ็ด  โดยการจัดใหความรูความเขา ใจกับขยะมูลฝอยและ

อ่ืน ๆ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 291 ขอ 3) 

1.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีหมูบาน (กพสม.) จํานวน  4,000,000 

บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) 

คาใชจายในการจัดฝกอบรมศึกษาดูงาน อันเปนการเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายให

รูทันตอสถานการณตาง ๆ ท่ี เปลี่ยนแปลงไปและเปนคาใชจาย อ่ืน ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับโครงการ 

รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 –

2561) หนา 266 ขอ 5) 

1.1.7 โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยูดีมีสุข จํานวน  1,000,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูดีมีสุข

รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 –

2561) หนา 248 ขอ 3) 

1.1 .8 โครงการ พัฒนาศักยภาพผูนํ าชุมชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืน ท่ี จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวน  1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาศกึษาดูงาน อันเปนการพัฒนา

ศักยภาพดานการเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคคลเปาหมาย ใหรูทันตอสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ

เปนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 258 ขอ 8) 

1.1.9 โครงการรณรงคตอตานความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน  100,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายโครงการรณรงคตอตานความรุนแรงตอเด็กและสตรี รายละเอียดโครงการตามองคการบริหาร

สวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 255 ขอ 4) 



1.1 .10  โค รงก ารพัฒ นาศั ก ยภา พ อาส าส มั ครอ งค ก ารบริห า รส วน จั งห วัด ร อย เอ็ด 

จํานวน  1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายสนับสนุนและสงเสรมิกจิกรรมและการจัดฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครองคการบรหิารสวนจังหวัด ใหมคีวามสามัคคีและมีขวัญกําลังใจในการ 

ทํางานและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตอไป รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 264 ขอ 1) 

หนา 103 

1.1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบทบาทสตรี จํานวน  300,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุมองคกร เครอืขายหรอืสนับสนุนกิจกรรม การดําเนนิงานของ

กลุมองคกรสตรตีาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด รายละเอียดโครงการตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 91 ขอ 1) 

หนา 105 

1.1.1 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัด จํานวน  12,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเขารับการอบรมสัมมนาของผูรับผดิชอบดูแลสนามกฬีาถายโอนระดับจังหวัด 

1.1.2 โครงการแขงขันกีฬาทองท่ีทองถิ่น จํานวน  50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเขา

รวมการแขงขันกฬีา ตามโครงการกฬีาทองท่ี ทองถิ่นตานยาเสพตดิ โดยมีบุคลการจากสวนราชการในเขต

พ้ื น ท่ี อํ า เภ อ เ มื อ ง ร อ ย เอ็ ด  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด เท ศ บ า ล 

องคการบรหิารสวนตําบลทุกแหง กํานันผูใหญบาน เขารวมการแขงขัน รายละเอียดโครงการตามองคการ

บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ร อ ย เอ็ ด กํ า ห น ด  (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป  (พ .ศ . 2559 – 2561) ห น า  241 

ขอ 9) 

1.1.3 โครงการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด (อีสานสัมพันธ) จํานวน  900,000 

บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการเขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.สัมพันธสรางสรรคทองถิ่นไทย รายละเอียด

โครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)

หนา 339 ขอ 12) 

1.1.4 โครงก ารแขง ขันกีฬา กรีฑา ตานยาเสพติดสําห รับนัก เรียนและเยาวชน จํานวน 

500,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีา กรฑีา ตานยาเสพตดิ สําหรับนักเรยีนและ

เยาวชน และประชาชนภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขัน

กีฬา กรีฑา รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 240 ขอ 11) 



1.1.5 โครงการแขงขันกฬีาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  600,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการแขงขันกฬีา กรฑีา ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดรอยเอ็ดเขารวมการแขงขันรายละเอียดโครงการตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 242 ขอ 11) 

หนา 107 

1.3.1 โครงการประกวดรองเพลงและประกวดวงดนตรี  องคก ารบริหารส วน จั งห วัด

รอยเอ็ด จํานวน  200,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประกวดรองเพลง ประกวดวงดนตรี ของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 97 ขอ 2) 

หนา 108 

1.3.2 โครงก ารอบรม คุณ ธรรมจริย ธรรมนั ก เรี ยน  นั ก ศึ กษาและ เยาวช น ใน จังห วัด

รอยเอ็ด จํานวน  500,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

เยาวชนประชาชนท่ัวไป รายละเอยีดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด(แผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 299 ขอ 8) 

1.3.3 โครงการแขงขันกลองยาว จํานวน  100,000  บาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการแขงขันกลอง

ยาว รายละเอียดตามโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด กําหนด (แผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเตมิ หนา 96 ขอ 1) 

1.3.4 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดรอยเอ็ด การอบรมเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือการ

ทองเท่ียว จํานวน  48,000  บาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดรอยเอ็ด 

การอบรมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อการทองเท่ียว (แผนพัฒนาสามป รายละเอียดโครงการตามองคการ

บรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 283 ขอ 1) 

หนา 109 

1.1.1 โครงการส ง เสริมก ารทองเท่ียวจังห วัดรอยเอ็ด  ค า ใชจ ายในการประชาสัม พันธ 

จํานวน  1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด ในการ

ประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวจังหวัดรอยเอ็ด และเพ่ิมศักยภาพรายไดจากภาคการ

ทองเที่ยว รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 284 ขอ 3) 

1.1.2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จํานวน  500,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมสงเสรมิการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ไดแก การ 



อบรม การศึกษาเรียนรู ประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร งานศิลปกรรม 

และวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัว ของแหลงประวัติศาสตร เรียนรูการผลิตของท่ีระลึก และสินคา

พ้ืนเมือง รายละเอียดตามโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 283 ขอ 2) 

หนา 120 

2 .1.1  โครงการฝ ก อบรมอาสาส มัครอนุ รักษ ท รัพยากรธรรมช าติ แล ะสิ่ งแวดล อม 

จํานวน  200,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เยาวชน ประชาชน อาสาสมัคร อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด โดยใหความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

กําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 289 ขอ 1) 

1.2.2 โครงการสงเสริมอาชีพราษฎรใน พ้ืน ท่ีจังห วัดรอย เอ็ด  จํานวน  1,000,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม พัฒนาอาชีพแกราษฎร กลุมอาชีพราษฎร รวมทั้งการใหการสนับสนุน

งบประมาณ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบอาชีพราษฎรหรือกลุมอาชีพราษฎรในพ้ืนที่จังหวัด

รอยเอ็ด รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 270 ขอ 3) 

1.2.3 โครงการขาวหอมมะลิรอยเอ็ดสูขาวหอมมะลิโลก จํานวน  1,000,000  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการประชาสัมพันธขาวหอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ด ใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปและท่ัว

โลก รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 277 ขอ 2) 

1.2.4 โครงการส งเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ อินทรีย ในพื้นที่ จั งห วัดรอย เอ็ด  จํ านวน 

1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด ได

ปลูกขาวหอมมะลิโดยพ่ึงพาธาตุอินทรียจากธรรมชาติแทนการใชสารเคมี รายละเอียดโครงการตาม

องคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 276 ขอ 1) 

1.2.5 โครงการส งเสริมและสนับสนุนกลุ มอาชีพ อุตสาหกรรมการทอผ า ไหม  จํานวน 

1,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ทอผาไหมท้ังระบบ รายละเอียดโครงการตามองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 268 ขอ 1) 

 

 



หนา 121 

1.2.6 โครงการชวยเหลอืประชาชนและแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ขององคการบรหิารสวนจังหวัด จํานวน  4,000,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เพ่ือนําไปแจกจาย

แกราษฎร เพ่ือเปนการสงเสริมการทํามาหากินของราษฎรและแกไขปญหาการประกอบอาชีพของ

ราษฎร รายละเอียดโครงการตามองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดกําหนด (แผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 273 ขอ 6) 

 


