


                                           

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

 

      เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด  
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  พ .ศ. 2479  เดิมมีพื้นที่เขตเทศบาล  4.5 ตารางกิโลเมตร  โดยมีสํานักงานเป็น
อาคารไม๎ช้ันเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูํบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตํอมาปี พ .ศ. 2499   ได๎สร๎าง
สํานักงานแหํงใหมํเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ัน ตามแบบแปลนการกํอสร๎างสํานักงานเทศบาลทั่วประเทศ 
ตั้งอยูํที่ถนนเทวาภิบาล บนเนื้อที่ 4 ไรํเศษ  ตํอมาเมื่อบ๎านเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนํนมากขึ้น จึงได๎ทํา
การขยายเขตเทศบาลออกไป  เมื่อวันที่  5   มีนาคม   2509   ทําให๎มีพื้นที ่  11.63   ตารางกิโลเมตร 
(พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม 23  ตอนที่ 21  วันที่ 
5  มีนาคม  2509 ) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให๎มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎กํอสร๎างอาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก 1  หลัง  เป็น
อาคารคอนกรีต  3  ช้ัน   ตํอเช่ือมด๎านหลังของอาคารหลังเดิม  ในปี  พ .ศ. 2542  และในปี พ.ศ. 2553 
ได๎กํอสร๎างอาคารศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ  เปิดใช๎บริการเกี่ยวกับงานการให๎บริการประชาชน โดยเปิด
ให๎บริการ เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  2553 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีอาณาเขต  ดังนี ้

1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  ทิศเหนือ 

  ติดตํอกับตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากริมลําห๎วย
เหนือฝั่งทิศเหนือบริเวณพิกัด UC 533763ไปทางทิศตะวันออกตามริมลําห๎วยเหนือฝั่งทิศเหนือ  ระยะทาง
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  
ถึงบริเวณพิกัด UC 558764  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมลําห๎วยเหนือ  ระยะทางประมาณ 
1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หํางจากคูเมือง ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  
บริเวณพิกัด  UC 571764  รวมระยะทางด๎านทิศเหนือประมาณ 4.4  กิโลเมตร   

ทิศใต้ 

  ติดตํอกับตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากบริเวณพิกัด 
UC 606724 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ระยะทางประมาณ 0.60 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 603718  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3.8  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 570741  ไปทางทิศ
ตะวัตตก ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC  566741 ไปทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ  
0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 567737  ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึง
บริเวณพิกัด UC 557736  ไปทางทิศใต๎ตามแนวขนานถนนสายร๎อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน  ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  UC 554725 ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ 0.4  
กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด UC 550726  รวมระยะทางด๎านทิศใต๎ประมาณ  7.2  กิโลเมตร 
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         ทิศตะวันออก                                                                                                                                                             

  ติดตํอกับตําบลเหนือเมือง  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก หํางจากคูเมือง  ระยะทางประมาณ  0.2  กิโลเมตร  บริเวณ
พิกัด UC 571764  ไปทางทิศใต๎ตามเส๎นขนานของคูเมือง  ระยะทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
พิกัด UC 571751  ไปทางทิศตะวันออกตามเส๎นขนานกับทางหลวงแผํนดิน สายร๎อยเอ็ด – ยโสธร  
ระยะทางประมาณ 1.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 585752  ไปทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ   0.4  
กิโลเมตร  ถึงบริเวณที่ดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด  UC 585748  ไปทางทิศตะวันตกตาม
เส๎นขนานถนนสายร๎อยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  UC  575748  ไป
ทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 575744  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎
ตามแนวขนานกับถนนสายร๎อยเอ็ด – อาจสามารถ  ระยะทางประมาณ   3.5  กิโลเมตร  ผํานบริเวณพิกัด  
UC 590737  ผํานบริเวณพิกัด  UC 603726 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด UC  606724 รวมระยะทางด๎านทิศ
ตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก 

  ติดตํอกับตําบลรอบเมือง  ตําบลดงลาน  อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎น
จากบริเวณพิกัด UC 550726  ไปทางทิศเหนือตามเส๎นขนานกับถนนสายร๎อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน  
ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 553736 ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ 
0.7 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 548735  ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  0.7  
กิโลเมตร  ถึงริมถนนสายร๎อยเอ็ด – วาปีปทุม  ฟากทิศตะวันตก  มุมทางแยกไปเหลําสมบูรณ๑  บริเวณพิกัด 
UC 546743  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  0.8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC  
543751  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสายร๎อยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทาง
ประมาณ 1.5  กิโลเมตร  ถึงริมลําห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  UC 532757  ไปทางทิศเหนือ
ตามลําห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ  0.9 กิโลเมตร  ผํานบริเวณพิกัด  UC 533758  
สิ้นสุดที่ริมลําห๎วยเหนือฝั่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด UC 533763  รวมระยะทางด๎านทิศตะวันตกประมาณ 
5.6 กิโลเมตร 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเภทมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน กลาง เป็นพื้นที่สําหรับที่อยูํ
อาศัยประมาณ 57.6% เป็นพื้นที่ตั้งสถานที่หนํวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ร๎านค๎า/ร๎านอาหาร/สถานบันเทิง 
9.9 %  และมีพื้นที่สํวนอื่น 32.5 %  เชํน  พื้นที่คูคลอง  หนองน้ําสาธารณะ  พื้นที่วํางเปลํา  เป็นต๎น 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตํอปี  อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด
ประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส   
 ฤดูกาลประกอบด๎วย   3  ฤดู  คือ  
 ฤดูร๎อน : เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   
 ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม   
 ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ 
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  ๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 การกระจายตัวของการใช๎ที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดร๎อยเอ็ด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ในปัจจุบันการใช๎ที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูํในยํานที่พักอาศัยยํานพาณิชยกรรมเกํา
และบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูํอยํางหนาแนํนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย  โดยยํานพาณิชยกรรมเกําจะ
รวมกลุํมกันอยูํตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร พาณิชยกรรมได๎ขยายตัวไปบริเวณ
ด๎านใต๎ ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
  ยํานที่อยูํอาศัยคํอนข๎างหนาแนํนมาก  อยูํบริเวณรอบ  ๆ ยํานพาณิชยกรรม  ถนนผดุงพานิช  ถนน
กองพล 10 ถนนสุริยเดชบํารุง  และบริเวณวัดกลางมิ่งเมือง สํวนพื้นที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อยกระจายอยูํ
ทั่วไปปะปนกับวัดและโรงเรียน  ซึ่งมีกระจายอยูํทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 
 บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุํมอยูํบริเวณตอนใต๎ของบึงพลาญชัย  บริเวณถนนเทวาภิบาล  ถนน 
สุริยเดชบํารุง   อาทิ   ศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด  ศาลจังหวัดร๎อยเอ็ด   ที่วําการอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด  
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดร๎อยเอ็ด  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ร๎อยเอ็ด   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  สํวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยํูบริเวณด๎านใต๎ของเมือง 
 นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เชํน อาคารพาณิชย๑  บังกะโล ร๎านอาหาร 
กระจายตัวอยูํตามแนวรอบบึงพลาญชัย   สองข๎างถนนหายโศรกและถนนคชพลายุกต๑ 
 จากการพิจารณาโครงสร๎างถนน เส๎นทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของอาคารประเภท
ตําง ๆ แนวโน๎มมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวําจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผํนดินหมายเลข 23  
ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณด๎านทิศใต๎ของชุมชน   ซึ่งการขยายตัวของการใช๎ที่ดิน คาดวําจะเป็นไปตาม
ประเภทการใช๎ที่ดินตามที่กฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2549  ได๎กําหนดไว๎ 
 

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  พ .ศ.  2559 (พ้ืนท่ี 11.63  ตาราง
กิโลเมตร) 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 
- พื้นที่การเกษตร   2.24 19.3 
- พื้นที่พาณิชย๑ /ที่อยูํอาศัย 6.70 57.6 
- พื้นที่คูคลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9 
- พื้นที่สํวนราชการ 0.60 5.1 
- พื้นที่วํางเปลํา 0.97 8.3 
- พื้นที่สวนสาธารณะ /นันทนาการ 0.23 2 
- พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 
- พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้้า 
  แหลํงน้ํา : แหลํงน้ําในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ได๎แก ํ
             -  บึงพลาญชัย มีพื้นที่ 65  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ํา  400,000    ลูกบาศก๑เมตร  
   -   คลองคูเมือง มีพื้นที่ 14  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ํา    56,000     ลูกบาศก๑เมตร 
   -   สระแก๎ว      มีพื้นที่ 9.2  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ํา    21,000     ลูกบาศก๑เมตร  
   -   สระฮาง      มีพื้นที่ 9.2  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ํา   22,154      ลูกบาศก๑เมตร  
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๑.๕ ลักษณะของไม้และปุาไม ้

 ในเขตเทศบาลไมํมีปุาไม๎  แตํมีต๎นไม๎ที่ ประชาชนชาวบ๎านปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น ผลัดใบ
และสํวนราชการก็จะมีการปลูกต๎นอินทนิล เพราะเป็นต๎นไม๎ประจําจังหวัด   

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  20 ชุมชน  แตํละชุมชนมี ประธาน
ชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  20 คน  ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาล  ประชาชนให๎
ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางด ี เชํน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ 
การคัดเลือกประธานชุมชน/ประธาน อสม./ประธานชมรมตําง ๆ การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความ
รํวมมือ  ผู๎นํา เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงาน เทศบาลทราบ  
การรณรงค๑  ประชาสัมพันธ๑  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได๎และทําไมํได๎
ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดข้ึนเทศบาลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเ ริ่มจากการประชุมประชาคม
ท๎องถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดข้ึน 
มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สํงผลให๎เทศบาลดําเนินงานตาม
ความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับและมีสํวนรํวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี ้ เทศบาลได๎
จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการ
ชุมชน  โครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับมาพัฒนา
เทศบาลให๎เจริญเทําเทียมกับเทศบาลอื่น ๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
ให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ มี
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ   
โดยเทศบาลแบํงเขตการปกครอง  ดังนี ้

๒.๑ เขตการปกครอง 

  เดิมมีพื้นที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมีสํานักงานเป็นอาคารไม๎ช้ันเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูํ
บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตํอมาปี พ .ศ. 2499   ได๎สร๎างสํานักงานแหํงใหมํเป็นอาคาร
คอนกรีตสองช้ัน ตามแบบแปลนการกํอสร๎างสํานักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยูํที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 
4 ไรํเศษ  ตํอมาเมื่อบ๎านเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนํนมากขึ้น จึงได๎ทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อ
วันที่ 5  มีนาคม 2509  ทําให๎มีพื้นที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม 23  ตอนที่ 21  วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและ
รองรับการบริหารและบริการประชาชนให๎มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎กํอสร๎างอาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต 3  ช้ัน ตํอเช่ือมด๎านหลัง
ของอาคารหลังเดิม ในปี  พ.ศ. 2542  

  อาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ทิศเหนือ ติดตํอกับตําบลเหนือเมือง 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับตําบลเหนือเมือง ตําบลรอบเมือง 
  ทิศใต๎ ติดตํอกับตําบลรอบเมือง 
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับตําบลรอบเมือง ตําบลดงลาน 
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เมืองร้อยเอ็ดจัดเป็นเมืองชุมทางที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากมีท าเลที่

ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ  ภายใน
ภาคค่อนข้างมากและสะดวก  ซึ่งส่งผลให้เมืองร้อยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางด้านการค้าพาณิชย์
และบริการค่อนข้างสูง ทั้งอาคารพาณิชย์ ศูนย์บริการ ร้านอาหาร และสถานบริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะ
กระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อกับจังหวัดอื่น ๆ  เช่น  เส้นทางไปจังหวัดมหาสารคาม และ
เส้นทางไปจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เป็นต้น  

๒.๒ การเลือกต้ัง 

  สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองร๎อยเอ็ดทางด๎านกายภาพ  พบวําชุมชนเมืองร๎อยเอ็ดเป็นเมืองเกําที่เคย
รุํงเรืองในอดีตยังคงมีคูเมืองและกําแพงเมืองบางสํวนเหลืออยูํ  แสดงให๎เห็นถึงลักษณะพื้นที่ของชุมชนเมือง
เกําคํอนข๎างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล๎อมรอบด๎วยคูเมืองและกําแพงเมือง มีบึงพลาญชัยเป็นสัญลักษณ๑ของ
จังหวัด  ตั้งอยูํบริเวณศูนย๑กลางเมืองของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ชุมชนในอดีตได๎เกาะกลุํมตามแนวถนนด๎าน
เขตคูเมือง บริเวณด๎านเหนือและด๎านตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรก  และ
ถนนดํารงราษฎร๑วิถี  ปัจจุบันชุมชนได๎ขยายไปในบริเวณด๎านใต๎ และด๎านตะวันออกของ บึงพลาญชัยตาม
ถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ๑  และถนนปัทมานนท๑  และได๎ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและ
นอกเขตเทศบาลทุกด๎าน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณชุมชนเมือง  ด๎านทิศใต๎จรดถนนเลี่ยงเมือง สํวน
พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ชุมชนสํวนใหญํยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ด๎านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เขตทหาร 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มี 20 ชุมชน แบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3  เขต  ดังนี ้

 เขตท่ี  1   ประกอบด๎วย   จํานวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชนวัดปุาเรไร  2. ชุมชนทํานคร    
3.   ชุมชนวัดค๎ุม   4. ชุมชนวัดบึง     
5.   ชุมชนวัดเหนือ           6. ชุมชนศิริมงคล   

 เขตท่ี  2   ประกอบด๎วย   จํานวน  8  ชุมชน   
1.  ชุมชนพระอารามหลวง  2. ชุมชนหนองหญ๎าม๎า  
3.  ชุมชนรอบเมือง     4. ชุมชนทุํงเจริญ   
5.  ชุมชนวัดเวฬุวัน     6.  ชุมชนพิพิธภัณฑ๑   
7.  ชุมชนศรีอุดม      8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา     
 

 เขตท่ี  3   ประกอบด๎วย  จํานวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชน บ.ข.ส.   2. ชุมชนโรงเรียนเมือง    
3.  ชุมชนหนองแคน    4. ชุมชนวัดราษฏรอุทิศ    
5.  ชุมชนจันทร๑เกษม           6. ชุมชนโรงพยาบาล 

  ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค้าสั่ง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกต้ัง 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
ตารางแสดงจ้านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การย้ายเข้า  การย้ายออก  ในเขตเทศบาล  (ปี 2555 – 2559) 
 

พ.ศ. จ้านวนประชากร จ้านวน พื้นที ่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความ
หนาแน่น 

 ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (กม2) การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก (คน/กม2) 

2555  14,446 18,146 34,592 15,072 11.63 2,837 111 172 427 2,974 

2556 16,625 18,301 34,926 15,551 11.63 5,860 1,246 2,735 8,0007 3,003 

2557 16,725 18,494 35,219 16,686 11.63 5,818 1,938 3,000 8,251 3,028 

2558 16,873 35,563 35,747 15,747 11.63 16,020 627 1,301 2,454 3,058 

2559 16,914 18,777 35,691 16,251 11.63 1,722 644 1,244 2,492 3,069 

   
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากรท่ีก้าหนดตามช่วงวัย 

 

ช่วงอายุประชากร จ้านวน (คน) รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

น๎อยกวํา  1  ปี 224 229 453 

1  ปีเต็ม – 2  ปี 374 370 744 

3  ปีเต็ม – 5  ปี 836 806 1,642 

6  ปีเต็ม – 11  ป ี 2,208 2,043 4,251 

12  ปีเต็ม – 14  ป ี 1,183 1,016 2,199 

15  ปีเต็ม – 17  ป ี 913 1,014 1,927 

18  ปีเต็ม – 49  ป ี 6,888 8,010 14,898 

50  ปีเต็ม – 60  ป ี 2,112 2,528 4,776 

มากกวํา 61 ปี เต็มข้ึนไป 2,064 2,712 4,588 

รวม 16,802 18,728 35,530 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ได๎จัดต้ังโรงเรียนในสังกัด จํานวน 8 แหํง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  
แหํง  ดังนี้ 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
4. โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
9. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
10. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎ามา๎ 

  เปิดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแตํช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยมีสํานักการศึกษาเป็นหนํวยกํากับดูแล 
  ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  เป็นศูนย๑รวมด๎านการศึกษาทุกระดับ   แบํงสถานศึกษาออกตาม
ลักษณะการจัดขององค๑กรภาครัฐ  และเอกชน  ได๎ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ  มีดังนี ้
 1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน)  ซึ่งมีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดรับผิดชอบ
จัดการศึกษาให๎แกํประชาชนในท๎องถ่ิน  ได๎จัดการศึกษาแบํงเป็น  5  ระดับคือ 
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนวัยเรียน  จํานวน  2 แหํง  คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด และ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  1  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 2  โรงเรียน  
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  4  โรงเรียน คือ   
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม   โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรํวม)  จํานวน  2  แหํง คือ  โรงเรียน
เทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   (ด๎านกีฬา) จํานวน 1  แหํง  คือ  
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
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 1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบํงออกเป็น  6  ระดับ  
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด   
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 1 โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด   
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนร๎อยเอ็ดวิทยาลัย  
และโรงเรียนสตรีศึกษา  
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  3 แหํง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด  
วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   
 - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหํง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปร๎อยเอ็ด  
  - นอกจากนี้ยังมีศูนย๑สํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  1  แหํง  
คือ  สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 แหํง คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเหนือ 
 2. สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้ 
 2.1  ศูนย๑รับเลี้ยงเด็ก  มี  6  แหํง  คือ โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด-ธนบุรี ร๎อยเอ็ดพยาบาล  ศูนย๑รับเลี้ยง
เด็กทวีวัฒน๑  ศูนย๑รับเลี้ยงเด็กมณเฑียร  บ๎านอุํนรัก  ชูพรัตน๑ 
 2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย  มี  2  แหํง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา และโรงเรียน
ศรีศิลป์วิทยาลัย 
 2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหํง  คือ  โรงเรียน
อนุบาลไพโรจน๑ 
 2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี 1 แหํง คือวิทยาลัยเทคโนโลยรี๎อยเอ็ด 
 2.5  โรงเรียนกวดวิชามี 9 แหํง คือ บิ๊คบุ๏ค โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค๑  เดอะเบนส๑  กวดวิชา อ.อุ 
กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอาร๑ซี Smart Brain Roi-Et ครูอุ๎ม และแมตเฟน 
 2.6  โรงเรียนสอนภาษา คือ รร.สอนภาษานานาชาติ โรงเรียน I Can Read  โรงเรียนเคมบริดจ๑ 

๔.๒ สาธารณสุข 

  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข๎เลือดออก  มือ-
ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  
การแก๎ไขปัญหา คือ เทศบาลและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค๑ให๎ชุมชน
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการ
ดําเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - 5  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดู เด็กตรงตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน และไมํตรงตามเกณฑ๑มาตรฐาน  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมํสม่ําเสมอ ประชากร
สํวนหนึ่งไมํได๎รับการตรวจสุขภาพจากเทศบาล  ปัญหาเหลําน้ีเทศบาลพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   
 -  สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด๎วย 
 1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จํานวน  1  แหํง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จํานวน  3  แหํง   
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3.  คลินิกเอกชน      จํานวน  60 แหํง   
4.  ศูนย๑แพทย๑ชุมชน    จํานวน   2  ศูนย๑   
5.  ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   จํานวน   3  แหํง   

  6. ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  20  แหํง และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
     จํานวน  214  คน  

สถิติผู้รับบริการท่ีพบโรคระบาดวิทยาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 
 

โรค/กลุ่มอาการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ้านวน/ราย จ้านวน/ราย จ้านวน/ราย จ้านวน/ราย จ้านวน/ราย 
ไข๎เลือดออก 100 203 18 78 80 
อุจจาระรํวงอยํางแรง 560 - - - - 
เลปโตสไปโรซิส - 3 - - - 
มือ,เท๎า,ปาก 3 6 10 9 10 

 

การจัดบริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 
 

ปี พ.ศ. จ้านวนครั้งท่ีออกหน่วย จ้านวนผู้รับบริการ ค่าเวชภัณฑ์ท่ีให้บริการ 
2555 17 2,454  คน 35,000  บาท 
2556 17 2,645  คน 35,000  บาท 
2557 17 2,573  คน 35,000  บาท 
2558 12 2,450  คน 35,000  บาท 
2559 12 2,335  คน 35,000  บาท 

 

๔.๓ อาชญากรรม 

 เทศบาลไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตํมีเหตุการณ๑ลักขโมยทรัพย๑สินประชาชน และทําลายทรัพย๑สิน
ของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได๎ดําเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา 
สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ปัญหาคือจากข๎อมูล
ที่สํารวจพบวํามี บางครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก๎ปัญหาของ
เทศบาลที่สามารถดําเนินการได๎ตามอํานาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจํากัด คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิด
ในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก กํอสร๎างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศร
บอกทาง รวมทั้งได๎ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน แตํปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎
ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู๎นํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไมํให๎เกิดความรุํนแรง   แตํจะไมํให๎เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือ
กันหลายฝุายเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไป  ตามอํานาจหน๎าที่ 
ที่สามารถดําเนินการได๎        
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๔.๔ ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธร ร๎อยเอ็ด ไ ด๎แจ๎งให๎กับเทศบาล
ทราบนั้นพบวําในเขตเทศบาลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็
เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎นําชุมชน  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํ
เป็นประจํา การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได๎เฉพาะตามอํานาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค๑  การ
ประชาสัมพันธ๑  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอํานาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอ จังหวัด หรือตํารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   
 

  ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

 เทศบาลได๎ดําเนินการด๎านสงคมสังเคราะห๑ ดังนี ้
  1. ดําเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส๑   
  ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  ๓. ประสานการทําบัตรผู๎พิการ 
  ๔. โครงการการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
  5. โครงการด๎านการพัฒนาสตรีและครอบครัว  
 6. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส  
  7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  8. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห๑  
 9. โครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พึ่ง    
  10.  โครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน       

  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สภาพพื้นที่การจราจร/ไฟฟูาสาธารณะ 
 1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใช๎วงเวียน   จํานวน     2    จุด 
 2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จํานวน 5 เส๎นทาง คือ ถนน             
สุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎร๑อุทิศ  และซอยข๎างตลาดทุํงเจริญด๎านทิศเหนือและ
ด๎านทิศตะวันออก 
 3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน   11     จุด 
 4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถํายโอนจากกรมทางหลวง     มีจํานวน    7      จุด 
 5.  ไฟฟูาสาธารณะอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,500 ชุดและไฟฟูาตาม
อาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตําง ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ไฟฟูาสาธารณะ  ที่พัก
ผู๎โดยสารรวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหํง 
 6.  ไฟฟูาแสงสวํางที่รับถํายโอนจากกรมทางหลวง  มีจํานวน   469   ชุด 
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5.2 เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

 
ประเภทถนน 

 

จ้านวน 
เส้นทาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 

สภาพถนน 
ใช้ได ้
(สาย) 

ช้ารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 200 52.767 200 - 
แอสฟัลท๑ติก (ถนนเทศบาล) 31 12.720 31 - 
แอสฟัลท๑ติก (ถนนถํายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถํายโอน 7 11.72 7 - 
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 29 3.006 29 -   

รวม 267 80.205 267 -  
  

๕.3 การไฟฟูา 

  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑  ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทาง
หรือที่สาธารณะยังไมํสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมํสามารถดําเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ  
ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทําความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ต้ังงบประมาณในสํวนน้ีไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน   
 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

การไฟฟูา  :   ข้อมูลไฟฟูาในเขตอ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด   ข้อมูลการบริการไฟฟูา 
 

 
ปี พ.ศ. 

ประเภทที่อยูํอาศัย สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืนๆ  
จํานวนผู๎ใช๎ 

(ราย) ปริมาณการใช๎ไฟฟูา  
(หนํวย) 

ปริมาณการใช๎ไฟฟูา  
(หนํวย) 

ปริมาณการใช๎ไฟฟูา  
(หนํวย) 

ปริมาณการใช๎ไฟฟูา 
(หนํวย) 

2557 364,461,641.28 367,884,374.69 48,851,535.49 29,240,361.30 348,756 
2558 371,069,923.45 358,109,606.23 46,059,829.41 23,854,131 356,286 

 
 
๕.4 การประปา 

  การประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดร๎อยเอ็ด  สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร๑เซ็นต๑  และมีน้ําใช๎ตลอดทั้งปี  แตปํัญหาคือ น้ําไมํไหล มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ําประปาขํุนบํอยครั้ง น้ําเป็น
ตะกอน สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการ แตก ชํารุด การแก๎ปัญหาคือเทศบาลยังรับบริการเรื่อง
ร๎องเรียนเรื่องน้ําประปา และเทศบาลแจ๎งการประปาดําเนินการแก๎ไข   เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนตํอไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช๎  ดังนี ้
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      การประปาส่วนภูมิภาค   การประปา :  ข้อมูลประปาในเขตอ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด    ข้อมูลผู้ใช้
น้้าประปา 
 

ประเภท ข๎อมูลการใช๎น้ําประปา พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ประเภทที่อยูํอาศัย 
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 3,536,136 565,501 

จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 18,136 18,178 

ประเภทราชการ 
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 876,154 164,030 

จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 1,335 1,337 

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 1,425,026 264,531 

จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 5,028 5,099 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ 
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 37,896 8,089 

จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 52 54 

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ ํ
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 756,271 129,955 
จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 656 664 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใช๎น้ํา (ลบ.) 189,791 35,521 
จํานวนผู๎ใช๎น้ํา (ราย) 98 120 

 
 

๕.5 โทรศัพท์ 
  1. โทรศัพท๑สาธารณะในเขตพื้นที ่
  2. โทรศัพท๑สํวนบุคคล 
  3. ชุมสายโทรศัพท๑จํานวน  ๑  ชุมสาย 
  4. ที่ทําการไปรษณีย๑โทรเลข ๑  แหํง 

๕.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 1. มีไปรษณีย๑  จํานวน  ๑  แหํง  ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร๑ – เสาร๑  
(วันเสาร๑ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย๑    
  2. มีทํารถขนสํงนครชัย  สหพันธ๑ทัวร๑  ฯลฯ  ให๎บริการทุกๆ ช่ัวโมง  และทุกวัน 

  ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1 การปศุสตัว์ 

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไก ํ 
เป็ด   สุกร  โค  กระบือ  ฯลฯ 

๖.2 การบริการ 
 สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

1. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ    
    จํานวน  133  ประเภท  276  แหํง 

  2. สถานที่จําหนํายและสถานที่สะสมอาหาร  
- พื้นที่มากกวํา 200 ตารางเมตร จํานวน 23      แหํง  
- พื้นที่น๎อยกวํา 200 ตารางเมตร จํานวน 354 แหํง  
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3. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพประเภทแตํงผม     จํานวน   62     แหํง 
4. การจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ         จํานวน  199    แหํง 
5. ตลาดเทศบาล  จํานวน 3   แหํง  

  6. โรงแรม   
  7. ร๎านอาหาร  จํานวน ๔    แหํง 
  8. สถานีขนสํง  จํานวน  -   แหํง (ทํารถ ๑  แหํง) 
  9. ร๎านเกมส๑  จํานวน 1๓ แหํง 

๖.3 การท่องเท่ียว 

 สถานที่ทํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
 1 .  บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญและถือเป็นสัญลักษณ๑ของจังหวัดร๎อยเอ็ด ตั้งอยูํ           
ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญํมีน้ําล๎อมรอบ เนื้อที่ประมาณ 200,000 ตาราง
เมตร  มีสะพานเช่ือมสูํเกาะ  3 ด๎าน เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ๎าพํอหลักเมือง  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ
คํูบ๎านคํูเมือง  พุทโธดมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญํ และพระราชานุสาวรีย๑สมเด็จยํา ตั้งประดิษฐาน
กลางสวนดอกไม๎  ตกแตํงบริเวณไว๎อยํางสวยงาม มีปลานานาชนิด อยูํเป็นจํานวนมาก มีพันธุ๑ไม๎ตําง ๆรํมรื่น         
มีสิ่งกํอสร๎างจําลอง  เชํน  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเป็นสวนสัตว๑และน้ําตกจําลอง  สระบริสุทธ์ิ  สวนสุขภาพ
และสนามเด็กเลํน  เป็นต๎น  เหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและจัดงานประเพณีตําง ๆ  

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑ร๎อยเอ็ด จัดสร๎างขึ้นตามพระราชประสงค๑ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีพระราชประสงค๑ให๎มีสวนสาธารณะในเมือง  เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไว๎เป็น
สมบัติและใช๎ประโยชน๑รํวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเป็นองค๑ประธานในพิธีเปิดสวน  พร๎อมด๎วย
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑ เมื่อวันที่  21 มกราคม 
พุทธศักราช  2529  เป็นสวนที่ตั้งอยูํในกลางเมือง  มีพื้นที่  124  ไรํ  แบํงเป็นพื้นที่ดิน  59  ไรํ  และพื้นที่
น้ํา  65  ไรํ  ประกอบด๎วย  3  สํวน  ดังนี้ 
  สํวนที่  1 ตั้งอยูํตรงข๎ามศาลากลางจังหวัด  เป็นที่ตั้งหอนาฬิกาและศาลาจัตุรมุขอันเป็นสัญลักษณ๑แหํง
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบําบัดทุกข๑  บํารุงสุขแกํราษฎร                
จังหวัดร๎อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550   
  สํวนที่  2  คือ  บึงพลาญชัย  เป็นสวนสาธารณะอยูํกลางเมือง  ประชาชนใช๎เป็นที่พักผํอน เป็น
สถานที่ใช๎จัดงานประเพณีตําง ๆ  ในเทศกาลสําคัญของจังหวัดร๎อยเอ็ด  มีหนองน้ําขนาดใหญํ (บึง) เป็นเกาะ
กลางบึงซึ่งมีอยูํแหํงเดียวในเมืองร๎อยเอ็ด  
  สํวนที่  3  เรียกวํา  บึงน๎อย  เป็นที่ตั้งสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา  เป็นแหลํงรวบรวมและอนุรักษ๑พันธุ๑
สัตว๑น้ําพื้นเมือง 
  3. พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติร๎อยเอ็ด    ตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต เป็นพิพิธภัณฑ๑สถาน
แหํงชาติที่จัดต้ังข้ึนตามโครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติประจําเมือง  เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวม
เรื่องราวนํารู๎ทุกด๎านของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑ๑แหํงชาติร๎อยเอ็ดจัดต้ังข้ึนตามดําริของทําน
ศาสตราจารย๑  ดร.กํอ  สวัสดิพาณิชย๑  ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ๑ศิลปหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผ๎าไหมและ 
ผ๎าพื้นเมือง  ตํอมาเมื่อกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติประจําเมือง  จึงได๎ทําการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให๎ครอบคลุมข๎อมูลของจังหวัดทุกด๎าน  ทั้งด๎านภูมิศาสตร๑  
ประวัติศาสตร๑  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลสําคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  ได๎รับการ
ประกาศวํา  เป็นพิพิธภัณฑ๑ประจําเมืองแหํงแรกของประเทศ 
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4. สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ําเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนสุนทรเทพข๎างวัดบึง  
พระลานชัย  มีพื้นที่ประมาณ  2 ไรํ  เป็นโครงการที่กรมประมง  ได๎จัดทําข้ึนตามนโยบายของ ฯพณฯ อนุรักษ๑  
จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ เป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับทรัพยากรของสัตว๑น้ําของ
ท๎องถ่ินให๎แกํเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 
 5. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 101   
ศอก  (67.85  เมตร)  สร๎างด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ฐานพระพุทธรูปองค๑นี้เป็นห๎องพิพิธภัณฑ๑จํานวนหลาย
ห๎อง  ประดิษฐานอยูํที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนทั่วไปเรียกวํา  “พระเจ๎าใหญํวัดบูรพา” 
  6. คลองคูเมือง  ลักษณะเป็นคลองขนาดกว๎างโดยเฉลี่ย  15 – 25  เมตร  พร๎อมคูดินโดยรอบเมืองมี
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ  6,000 เมตร ขุดข้ึนมาต้ังแตํสมัยโบราณ  เพื่อปูองกันการโจมตีของศัตรู ซึ่งถือเป็น
แหลํงโบราณสถานคํูบ๎านคํูเมือง  และข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติ  

6.4 ข้อมูลด้านกีฬา  นันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มีสถานที่ทํองเที่ยว สถานที่สําหรับเลํนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผํอน    
หยํอนใจหลายแหํง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค๑    จํานวน  30  แหํง   
  สนามตะกร๎อ     จํานวน  32  สนาม   
  สนามฟุตบอล     จํานวน  7    สนาม  
  สนามฟุตบอลหญ๎าเทียม  จํานวน  6    สนาม  
  สนามฟุตบอล  7 คน  จํานวน  7    สนาม  
  สนามฟุตซอล     จํานวน  11  สนาม  
  สนามบาสเกตบอล    จํานวน  4    สนาม   
  สนามเด็กเลํน     จํานวน  12  แหํง  
  สนามเปตอง      จํานวน  30  สนาม  
  สนามวอลเลย๑บอล     จํานวน  13  สนาม  
  สนามวอลเลย๑บอลชายหาด    จํานวน  4    สนาม  
  สนามแบดมินตัน   จํานวน  3   สนาม  
  สนามเทนนิส   จํานวน  6   สนาม 
  ห๎องสมุดประชาชน    จํานวน  1   แหํง  

  สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา  จํานวน  1  แหํง   และศูนย๑พัฒนาสมรรถภาพทางกาย จํานวน  5  แหํง   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูํในความรับผิดชอบ  จํานวน  2  แหํง  คือ สวนสาธารณะ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
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๖.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ข๎อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2559 
 1.  ธนาคาร    จํานวน    15  แหํง 
 2.  โรงภาพยนตร๑  จํานวน    2  แหํง 
 3.  โรงแรม   จํานวน    15  แหํง 
 4.  สถานอาบอบนวด   จํานวน    1  แหํง 
 5.  ศูนย๑การค๎า   จํานวน    3  แหํง 
 6  สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง จํานวน    7  แหํง 
 7.  สถานีขนสํง   จํานวน     2  แหํง 
 8.  สถานธนานุบาล  
     - เทศบาล   จํานวน     1  แหํง 
     - เอกชน   จํานวน    2  แหํง 
 9.  ตัวแทนบริษัทประกันภัย จํานวน   10  แหํง 
 10. บริษัทประกันวินาศภัย จํานวน   14  แหํง 
 11. ห๎างสรรพสินค๎า  จํานวน    3  แหํง 
 12. สถานีบริการแก๏ส  จํานวน    3  แหํง 
 13. ร๎านทอง   จํานวน   31  แหํง 

 กลุํมอาชีพ มีกลุํมอาชีพภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   จํานวน   5 กลุํม 
๑. กลุํมอาชีพตัดเย็บ เย็บเสื้อผ๎า  ชุมชนหนองแคน  
๒. กลุํมอาชีพพรหมเช็ดเท๎า   ชุมชนวัดปุาเรไร  
๓. กลุํมอาชีพทําหมวกจากยางพารา ชุมชนโรงพยาบาล 
๔. กลุํมอาชีพฝูายมงคล    ชุมชนมั่นคงพัฒนา  
๕. กลุํมอาชีพฝูายมงคล   ชุมชนวัดปุาเรไร  

  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นท่ีส้าคัญ 
 1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดข้ึนในวันศุกร๑ เสาร๑และอาทิตย๑แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี 
 2.  งานประเพณีสงกรานต๑  จัดข้ึนในวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป ี
 3.  งานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ จัดข้ึนในพุธแรก  เดือน  6  ของทุกปี   

4.  งานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง  จัดข้ึนในพุธแรก  เดือน  7  ของทุกปี     
 5.  งานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน  8  ของทุกปี  

     (จัดข้ึนกํอนวันเข๎าพรรษา  1  วัน) 
 6.  งานประเพณีออกพรรษาจัดข้ึนในแรม 14 คํ่า เดือน 11 ของทุกปี  (จัดข้ึนกํอนวันออกพรรษา 1 วัน) 
 7.  งานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ จัดข้ึนในวันเสาร๑ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 8.  งานประเพณี “สมมานํ้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดข้ึนในวันข้ึน  15  คํ่า เดือน  12  ของทุกปี 
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 วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่   

1. วัดบูรพาภิราม       
2. วัดบึงพระลานชัย       
3. วัดกลางมิ่งเมือง       
4. วัดสระทอง         
5. วัดสระแก๎ว        
6.  วัดเหนือ       
7.  วัดปุาเรไร  
8.  วัดเวฬุวัน   
9. วัดราษฎร๑ศิริ 
10. วัดค๎ุมวนาราม   
11. วัดสวํางอารมณ๑  
12. วัดราษฎรอุทิศ 
13. วัดทํานคร 
14. วัดบ๎านหนองหญ๎าม๎า 

7.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลได๎อนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  ได๎แกํ  สาธิตวิธีการแกะสลัก
เทียนพรรษา และเครื่องจักสารใช๎สําหรับในครัวเรือน  ฯลฯ   

 ภาษาถ่ิน  ภาษาอิสาน  

7.3 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 ประชาชนในเขตเทศบาลได๎ผลิตของใช๎พื้นเมืองข้ึนใช๎ในครัวเรือนและเหลือเอาไว๎จําหนาํยบ๎าง  
ได๎แกํ  ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝูายและผ๎าไหม  เครื่องจักรสานที่ทําจากไม๎ไผํ      

  8 . ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ในพื้นที่ของเทศบาลสํวนมากเป็นพื้นที่สําหรับกํอสร๎างเป็นที่อยูํอาศัย  ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  
หมูํบ๎านจัดสรร ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได๎แกํ  
ดิน  น้ํา  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือเพราะพื้นที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎าน
ขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก๎ไขปัญหา เทศบาลได๎จัดทําโครงการเพื่อแก๎ปัญหาให๎กับประชาชน
และเป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการ ถนนปลอดขยะ สํวนถนนบางสายเทศบาลก็ จัดหา
ถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทุกพื้นที ่  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันสําคัญตํางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   เทศบาลได๎รับรางวัลอาเซียน ด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจําปี 2557  
(เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2557) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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สว่นที ่๒สว่นที ่๒  

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
  ๑.  สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕ 4 – ๒๕ 58)  และแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕ 8 – ๒๕๖ 2) ข้ึนมา เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นแผนที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมีความตํอเนื่องและ
เป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  โดยเทศบาลได๎ใช๎
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี  การจํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให๎หนํวยงานอื่นมาดําเนินงานให๎  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ตามโครงการที่กําหนดไว๎ในแผนพัฒนาสามปี  

  ทั้งนี ้ เทศบาลได๎ดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณดังกลําว ตามแผนพัฒนา           
ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้       

 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เปูาหมาย) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 27 24 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   8 3 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   44 41 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   49 44 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   10 7 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    45 36 

รวมท้ังสิ้น 183 155 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 54.46 84.69 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่

ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน        
เทศบัญญัติ 

(น้าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีปรากฏ

ในแผน 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 57 27 8.03 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   ๙ 8 2.38 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   57 44 13.09 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   60 49 14.58 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   24 10 2.97 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    129 45 13.39 

รวม 336 183 54.44 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕8 

โครงการ
(เปูาหมาย) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 19 10 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   4 3 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   62 57 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   71 64 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   15 7 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    90 53 

รวมท้ังสิ้น 261 194 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 85.29 74.32 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน        
เทศบัญญัติ 

(น้าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผน 
๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  32 10 3.26 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ    7 3 0.98 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    62 57 18.62 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   73 64 20.91 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   22 7 2.27 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    110 53 17.32 

รวม 306 194 63.16 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕9 

โครงการ
(เปูาหมาย) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 21 17 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   5 3 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   61 52 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   69 56 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   11 7 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    94 67 

รวมท้ังสิ้น 261 202 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 77.65 60.11 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ้านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่

ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน        
เทศบัญญัติ 

(น้าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีปรากฏ

ในแผน 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 75 21 6.25 
๒. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   7 5 1.48 
๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   63 61 18.15 
๔. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   62 69 20.53 
๕. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   21 11 3.27 
๖. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง    108 94 27.97 

รวม 336 261 77.65 
 

   ผลการด้าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)   

การด้าเนินงาน แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๗ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จํานวนโครงการ 336 183 155 155 306 261 194 194 

ร๎อยละ - 54.46 84.69 84.69 - 85.29 74.32 74.32 
 

ผลการด้าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)  

การด้าเนินงาน แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จํานวนโครงการ 306 261 184 194 336 261 261 202 

ร๎อยละ - 85.29 74.32 74.32 - 77.67 77.67 60.11 
 



22  

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได๎ดําเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังน้ี  
 

ผลการด้าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)  

การด้าเนินงาน แผนพัฒนา 
สามปี 

๒๕๕๙ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด้าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๖๐ 

ด้าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จํานวนโครงการ 336 261 261 202 299 196 196 ยังไมํได๎
ดําเนินการ 

ร๎อยละ - 77.67 77.67 60.11 - 65.55 65.55  
 
๑.๒ การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา
แผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู๎ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการ 
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถ่ิน  
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอตํอสภาท๎องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน  พร๎อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได๎ดังนี้   

(1)  เชิงปริมาณ 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕58)    
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  336  โครงการ  

สามารถด าเนินการได้     จ านวน  183 โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ  54.44  
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  
  เทศบาลสามารถดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑ร๎อยละ ๕๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการได๎
ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา     
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  306  โครงการ 
 สามารถด าเนินการได้     จ านวน  261  โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ  85.29 
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  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
  เทศบาลสามารถดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑ร๎อยละ ๘๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการได๎
ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา   
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน    336     โครงการ 
 สามารถด าเนินการได้     จ านวน   202     โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ   60.11 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 
  เทศบาลสามารถดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑มากกวําร๎อยละ ๙๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดําเนินการได๎ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา  
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
 โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   299  โครงการ 
  คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   196 โครงการ    
 คิดเป็นร้อยละ  65.55 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
  เทศบาลจะดําเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑มากกวําร๎อยละ ๙๕ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการ
ได๎ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา   
 

  (๒)  เชิงคุณภาพ  
  เทศบาลได๎ดําเนินการเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตํอประชาชนโดยได๎มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได๎ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได๎ดังนี้ 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดในการพัฒนาและสํงเสริมการบริหารด๎านการบริหาร การเมืองการปกครอง ในภาพรวมตามยุทธศาสตร๑
และประเด็นการพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบวําประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิด
เป็นร๎อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับพอใจถึง  ร๎อยละ  
๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกวําปีที่ผํานมาเล็กน๎อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได๎วําควรจะมีบริหาร
จัดการดําเนินงานให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวําน้ี  ความพึงพอใจนําจะอยูํที่ร๎อยละ  ๘๐  
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
  ระดับพอใจ   
  - พอใจสูงสุด   ร๎อยละ  ๕๖.๙๗   
  - พอใจต่ําสุด ร๎อยละ  ๕๒.๑๙    
  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
  - พอใจสูงสุด   ร๎อยละ  ๕๔.๑๔   
  - พอใจต่ําสุด   ร๎อยละ  ๕๑.๑๙  
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   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
  ระดับพอใจ   
  - พอใจสูงสุด   ร๎อยละ  ๗๑.๙๓   
  - พอใจต่ําสุด ร๎อยละ  ๖๕.๖๗    
  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
  - พอใจสูงสุด    ร๎อยละ  76.14 
  - พอใจต่ําสุด ร๎อยละ  ๖๕.๕๓   

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวําจะสามารถทําให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก   
ร๎อยละ   8๐ ข้ึนไป 

  ๒. ผลท่ีได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส้าคัญ 
ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎กับ

ประชาชน และพัฒนาองค๑กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีข้ึน  ซึ่งผลจาก
การดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้   

๑. ประชาชน/องค๑กรเอกชน/สํวนราชการมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
๒. ประชาชนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
๓. องค๑กรหรือเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการ  

และวางแผนแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ๑ทรัพยากรรํวมกัน 
 4.  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 
  5.   ประชาชนมีถนนใช๎ในการสัญจรไปมาได๎สะดวก 
  6.  ไมํมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
  7 .  เด็กๆ ได๎รับการศึกษาทุกคน 
  8.  ผู๎สูงสูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑  ได๎รับเงินชํวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  9.  ผู๎ประสบภัยได๎รับการชํวยเหลือ 
  ๑๐. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
  ๑๑. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากสาธารณภัย 
  12. ปัญหาไข๎เลือดออกลดลง 
  13. ประชาชน/ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดงานประเพณีท๎องถ่ิน 
  14. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต๎อง 
  ๑5. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  ๑6. ประชาชนได๎รับความรูํเกี่ยวกับการปูองกันภัย 
  ๑7. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการดําเนินงานตํางๆ ของเทศบาล 
  18 . ประชาชนได๎รับบริการจากงานบริการตํางๆ ของเทศบาลด๎วยความสะดวก 

  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดวําจะได๎รับเพิ่มข้ึน มีดังนี ้
  ๑.  ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
  ๒.  มีสถานธนานุบาลแหํงใหมํเพื่อรองรับการบริการประชาชน  
  ๓.  ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได๎ให๎กับครัวเรือน 
  ๔.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น 
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  ๕.  การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6.  โครงการ Smart City  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
  7.  ติดตั้งกล๎อง CCTV ตามประตูเมือง จํานวน 11 ประตูเมือง ซึ่งเป็นการดําเนินการเบื้องต๎น และ
ข้ันตอนตํอไปสามารถเช่ือมกล๎องตํารวจ กล๎อง อบจ.ที่มีอยูํแล๎ว เช่ือมเข๎าที่ศูนย๑ของเทศบาลที่งานเทศกิจดูแล
เพื่อให๎มีกล๎องมากขึ้น 
  8.  จัดต้ังเครือขํายความรํวมมือในการจัดระเบียบสายไฟ  
  9.  โครงการบําบัดน้ําเสีย  
  10. การระบายน้ําลงคลองคูเมือง  
  11. ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม (ขยะมูลฝอย)   

๒.๒ ผลกระทบ 

ในการดําเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการได๎ตามที่
ประชาชนต๎องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร๎อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสํงผลผลกระทบตํอชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี ้

๑. การกํอสร๎างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ทําให๎การระบายน้ําได๎ช๎าเกิดน้ําทํวมขังในบางจุด ทําให๎
เทศบาลต๎องเรํงกํอสร๎างรางระบายน้ําเพิ่มข้ึนเพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว 

๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําให๎การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด๎วย  สํงผลให๎เกิดเป็นชุมชนแออัด 
กํอให๎เกิดโรคระบาด เชํน  ไข๎เลือดออก  โรคมือ เท๎า ปาก  เป็นต๎น 

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตํหนํวยบริการด๎านสาธารณสุขมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ ทําให๎
ไมํได๎รับความสะดวกในการใช๎บริการ 

๔. การกํอสร๎างทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได๎  แตํผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
ซอยตัน ติดบ๎านเรือนประชาชนอาจได๎รับความเสียหาย  และเป็นแหลํงสะสมเช้ือโรคตําง  ๆ

5. โครงการเพิ่มพื้นที่ทางด๎านเศรษฐกิจ ข๎อจํากัดคือทางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดไมํมีที่ดิน    

  ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปัญหา 
  ๑)  เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทําที่ควร   
  ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย   
  ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจํานวนมาก  
   ๔)  ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีเป็นจํานวนมาก   
  ๕)  ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอํานาจหน๎าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได๎  
  อุปสรรค 
  ๑)  การขาดความรู๎เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการทํางานมี
ไมํเพียงพอและไมํทันสมัย  ทําให๎เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอยํางยิ่ง  
  ๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานแก๎ไขปัญหาของประชาชน   
  ๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการได๎เฉพาะตามอํานาจหน๎าที่   
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 แนวทางการแก้ไข   

 (๑)  การด้าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
  ๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  กลําวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ  
  ๓)  ไมํควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมํอยูํในอํานาจหน๎าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
  ๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
  ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด  เชํน   
การแก๎ไขปัญหาเรื่องน้ําทํวมขัง ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ   
  (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎คําแนะนําที่ดี    
  ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 
  ๓)  เจ๎าหน๎าที่เทศบาลควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 
  ๔)  ควรสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางเทศบาลกับประชาชน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 
  ๕)  ควรสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎เกิดข้ึนกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ปัญหา 
  ๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมํสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา  คือ  ไมํมีในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  
  ๒)  เทศบาลไมํสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร๑การพัฒนา   
  ๓)  เทศบาลไมํสามารถดําเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  
  อุปสรรค 
  ๑)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานแก๎ไขปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชนในชุมชนได๎ทั้งหมด  
  ๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตํละด๎านบางรายการยังไมํเพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป  ทําให๎ต๎องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจํายรายการใหมํ      
   แนวทางการแก้ไข   
 (๑)  การด้าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
  ๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
  ๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ
ดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
 ๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง
ดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ    
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  ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด  เชํน  การ
แก๎ไขปัญหาเรื่องน้ําทํวมขัง  และปัญหาวาตภัยที่เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี 
  (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎คําแนะนําที่ดี    
  ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 
  ๓)  เจ๎าหน๎าที่เทศบาลควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 
  ๔)  ควรสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางเทศบาลกับประชาชน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 
  ๕)  ควรสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎เกิดข้ึนกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปัญหา 

๑) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจาก 
รัฐบาลน๎อยกวําปีที่ผํานมา  ซึ่งไมํได๎รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว๎ในงบประมาณรายจํายประจําปี  ทําให๎ไมํ
สามารถดําเนินการโครงการได๎ทั้งหมด  
  ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมํเพียงพอตํอการดําเนินการ 
  ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจํานวนมาก  
  ๔)  ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีเป็นจํานวนมาก   
  อุปสรรค 
  ๑)  อํานาจหน๎าที่มีข๎อจํากัดทําให๎ไมํสามารถดําเนินการได๎   
   แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด้าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
  ๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
  ๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ
ดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
  ๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง
ดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ    
  (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรปรับปรุงระบบทํอระบายน้ํา  แก๎ไขปัญหาขยะไมํให๎สํงกลิ่นเหม็น 
  ๒)  ควรปรับสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎คําแนะนําที่ดี   
  ๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ๑ขําวสารตํางๆ ผํานทางหอประจํายขําวมากกวาน้ีและ
ประชาสัมพันธ๑ขําวบํอยๆ  
  ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สว่นที ่๓สว่นที ่๓  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
  ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ๑กับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุํงเน๎นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยกําลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดําเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารํางยุทธศาสตร๑ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  
ดังนี้ 
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  ๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร๑ชาติ มีอํานาจหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ป ีเพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ป ีให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ี๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารําง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ดําเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ ๒๐ ป ีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได๎มีการนําความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร๑ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน  ได๎แกํภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ  
รวมถึงได๎พิจารณานําข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลใน
การยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย  และได๎นําเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ  ๒๐ ปี ตํอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตํอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติจะนําเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  กํอนที่จะนําเสนอตํอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (ตุลาคม  ๒๕๕๙ - กันยายน  ๒๕๖๔ ) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ  จะได๎นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดวําจะดําเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๒. สาระส้าคัญ 
     ๒ .๑ สภาพแวดล้อม 
  ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให๎ภูมิทัศน๑ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยสําคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํ
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน๑และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรราย
ยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูํในพื้นที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เอง 
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ภายในประเทศ ต๎องนาเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการ
เป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเช่ือมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทําให๎เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนข้ึนอาท ิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ 
และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตําง  ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

  นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน๑ได๎ทําให๎ภูมิทัศน๑ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มข้ึน แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล  (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งทําให๎ความเหลื่อมล้ําทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากข้ึน
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน๑ที่
เข๎มข๎นข้ึนอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและ
รวดเร็วของผู๎คน  เงินทุน  ข๎อมูลขําวสารองค๑ความรู๎และเทคโนโลยี  และสินค๎าและบริการ  ขณะเดียวกันการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูํความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย๑รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ  ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ๑ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ๑ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดข้ึนในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการ
กํอตัวที่ชัดเจน  แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง  ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัว
ต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ  ๕.๑ ในชํวง  ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ) สถานการณ๑ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต  การแขํงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - ๑๕ ปี ข๎างหน๎านี้  จะทาให๎ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง  เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธ์ิผล 

  ในด๎านความมั่นคงของโลกก็กาลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู๎นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ

ยุโรปนั้น นําจะมีผลทําให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงป ี๒๕๖๐ – ป ี๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยข้ึนอยูํกับปัจจัยผลประโยชน๑แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค๑ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด๎าน
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหม ํ รวมทั้งเกิด
การเช่ือมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ๑ ซึ่งประเทศไทยจะต๎อง 
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ลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย๑และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการ 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ๑มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนสําคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ตํางๆ  รวมทั้งน้ํามัน  ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม  จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

  นอกจากนั้น ยังมีข๎อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน  ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย  แม๎จะสํงผลให๎เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จําย
งบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่สําคัญ 
สําหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ  การดํารงชีวิต  การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วย
การมีข๎อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 

  สําหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
ทําให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยํูในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมา
ตั้งแตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงข้ึนมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี  ๒๕๕๓ และ
ลําสุดในปี ๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขัน
และมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงข้ึนและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ  กลุํมยานยนต๑  
อิเล็กทรอนิกส๑และเครื่องใช๎ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค๎าเกษตร  การทํองเที่ยว  และบริการด๎านสุขภาพ  
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํข้ึนสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน 
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ  ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร๎อยละ  ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ  โอกาสการได๎รับการศึกษา  บริการสาธารณสุข  
บริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ  และการค๎ุมครองทางสังคม  อื่นๆ  รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากร
ตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น
ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและชํองทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก  รวมทั้งกรอบ
ความรํวมมือที่ชํวยทําให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

  นอกจากนั้น ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได๎แกํ การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  
กฎระเบียบตํางๆ  ให๎มีการดําเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ  
สามารถค๎ุมครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีข้ึน  ชํวยสร๎างบรรยากาศของการ
แขํงขันในตลาด และสนับสนุนให๎การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 
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  แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอํอน
สําคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ  แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ
การออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา  ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวํา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใช๎องค๑ความรู ๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางค๎ุมคํา  การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย  สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตํอเนื่อง
ประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร๑รัปช่ันมีเป็นวงกว๎าง  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ๑และลําช๎า 
การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อื่นและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

  ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สําคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยํางรวดเร็วยํอม
สํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎าน
ทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตําง  ๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี สมานฉันท๑ใน
สังคม ข๎อจํากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย๑ ความจําเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให๎เกิดความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหาร
ราชการแผํนดิน ที่ทําให๎จําเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ด ี

  โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะสํงผล
ให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิวัตน๑เข๎มข๎น
ข้ึน เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑ความรู๎
เทคโนโลย ี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสร ี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศ
ตํางๆ เรํงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู๎คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ๑
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงสร๎างเพื่อแก๎จุดอํอนและควบคํูไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน๑สูงสุดแกํ
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธ์ิผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับ 
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ให๎ดีข้ึนได ๎คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

  ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลําน้ีได๎น้ัน  จําเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎าน
ขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห๑ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลําน้ัน โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคน
ในชาติได๎  ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน  และการเรียนรู๎  ซึ่ง
จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการดาเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการ
จัดลําดับความสําคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ  ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลําวจะต๎องกําหนดเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน๑และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสํวนตํางๆ เพื่อให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่กําหนดไว๎ 

  ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอื้อตํอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน  
ทั้งนี้การวิเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะ
นําไปสูํการกําหนดตําแหนํงเชิงยุทธศาสตร๑และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันใน
สังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน  การดําเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

  อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา  ประเทศไทยมิได๎มีการกําหนดวิสัยทัศน๑ประเทศ  เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร๑ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให๎การดาเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกําหนดให๎ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็น
ระบบขนานใหญํ  เพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลก
ยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎  จะต๎องมีการกําหนดวิสัยทัศน๑  เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
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  การกําหนดให๎มี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร๎อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎สามารถนา
ไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนาพาประเทศไทยให๎
หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความ
เหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะทําให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก  สามารถดํารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุข
อยํางถ๎วนหน๎ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติกาลังดําเนินการยก
รํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํง
ดําเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง  เพื่อให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ  คือประเทศไทย
มั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหํงชาติ  อันได๎แกํ  การเมืองภายในประเทศ  การเมือง
ตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

  วิสัยทัศน๑  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา  “มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ  อันได๎แกํการมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแหํงเขต
อํานาจรัฐ  การดํารงอยูํอยํางมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติ  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อม
ระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลก  และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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วิสัยทัศน์ : 
“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการพัฒนา   

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

                          
 

 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัย   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ  การพัฒนาที่สามารถสร๎างความ 
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ อยํางตํอเน่ือง ยกระดับเข๎าสูํกลุํมประเทศ  เจริญ รายได๎  และคุณภาพชีวิตของ 
และภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับ รายได๎สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา  ประชาชนให๎ เพิ่มขึ้นอยํางตํอเน่ือง 
ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ  ลงลง  ประชากรได๎รับผลประโยชน๑  ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ปัจเจกบุคคล และมี ความม่ันคงในทุกมิติ  จากการพัฒนา อยํางเทําเทียมกันมากขึ้น  ที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม    เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง  ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจน  
และการเมือง     สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและ   เกินความสามารถในการรองรับ 
 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและ  ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจ  และเยียวยาของระบบนิเวศน๑ 
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา   และสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสําคัญ   การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 
พระมหากษัตริย๑ที่ เข๎มแข็งเป็นศูนย๑กลาง ของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคม กับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับ 
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และ   กฎระเบียบของ ประชาคมโลกซ่ึง 
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่  นําไปสูํ การทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ  ในระดับภูมิภาค เป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดม 
การบริหารประเทศที่ตํอเน่ืองและโปรํงใส ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ๑ทาง สมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล    เศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง   และสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น 
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี   ความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถ   คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม  
สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน  สร๎างการพัฒนาตํอเน่ือง ได๎แกํ ทุนมนุษย๑  สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
มีความ เข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน   ทุน ทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็น  เพื่อผลประโยชน๑สํวนรวม 
 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงาน  เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน    มํุงประโยชน๑สํวนรวมอยําง 
และรายได๎ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับการมี 
 มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต      สํวนรํวมของประชาชนทุกภาค 
ทรัพย๑สิน          สํวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับ 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความ       อยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
ม่ันคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า          ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคม
          ยึดถือและปฏบิัตติามปรชัญาของ  
          เศรษฐกิจพอเพียง  
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้น  จําเป็นจะต๎องมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว   เพื่อถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือ
คติพจน๑ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน  มีรายได๎สูงอยูํใน
กลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข  อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่ง
ยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑
ได๎แกํ  (๑) ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง  (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน                       
(๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระสําคัญของแตํละ
ยุทธศาสตร๑ สรุปได๎ ดังนี ้
  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเช่ือมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร๑รัปช่ัน  สร๎าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
  ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ
การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ซึ่งจําเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน  อัน
ได๎แกํโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑  และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
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  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น 
การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบน
ของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด 
และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพิ่มมูลคําและ
ยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงข้ึน 
  - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม  เชํน การทํองเที่ยว  และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต๎น 
  (๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ในด๎านการขนสํง  ด๎านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ  
สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค๑กรระหวําง
ประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห๑
อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
  (๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะ
จิตใจให๎เข๎มแข็ง 
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  ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเรํงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเรํง
อนุรักษ๑ฟื้นฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํง
สูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุํมน้ํา เน๎นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  (๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 
  ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูํท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  
ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แผนเฉพาะด๎านตํางๆ  เชํน ด๎านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร๑
ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมี
เอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชา
รัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร๑
ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพื่อที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่อง
และบูรณาการ 
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  ๒.๕ ปัจจัยความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  กําหนดวิสัยทัศน๑ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการกําหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ  รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร๑ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ  ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ  ของหนํวยงานปฏิบัติได๎  
และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได๎ 
  ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพื่อให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร๑ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการ
จัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติอยํางม ี
บูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติมีความตํอเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 
  ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทายุทธศาสตร๑  การนําไปสูํ
การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ  สามารถกําหนด
แผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ๑และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑พัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูํระหวํางการเสนอรํางแผนซึ่งได๎
กําหนดยุทธศาสตร๑เอาไว๎แล๎ว 

  ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด มี
ความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได๎จัดทําแผนที่
สอดคล๎อง ซึ่งมีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาด๎านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
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 ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ  การเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เป็นต๎น  ทําให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

  ๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

  ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา  (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ  ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ ) 
จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ  ๕ ตํอปี จนท๎าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มาอยูํที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท๎าให๎ประเทศ
ไทยได๎ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ ๘  
ปีที่ผํานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ  ๓.๒ ชะลอ
จากร๎อยละ ๕.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวําระดับที่จะทํา
ให๎ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ๑มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ ๔๑.๓ ในชํวงปี  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร๎อยละ ๒๕.๕ ในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค  จะพบวําอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูํที่ประมาณร๎อยละ  ๔.๙ ต่ํากวําสิงคโปร๑
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 
  ๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ  ๙.๙ ๒๕.๔  และ ๖๔.๗ 
เป็นร๎อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล๎าดับ ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค๑ความรู๎
และเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุน
ตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใต๎
เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงข้ึน  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได๎ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา ทําให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายังเพิ่มในระดับที่นําพอใจแตํ
การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท๎าให๎ความสามารถใน
การแขํงขันระหวํางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ  
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๙.๗ ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ  ๑.๑ ในชํวง  ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
  ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต๎องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ  ๘ ปี ที่ผํานมา  
และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม  
ลดลงจากร๎อยละ  ๓.๓๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙ เป็นร๎อยละ  ๒.๐๕ ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ ท๎าให๎ประเทศไทยจ๎าเป็นต๎องให๎ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
  ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งใน
ปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตํการให๎ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกัน
อยํางไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ  ๓๗.๙ ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ เป็นร๎อยละ  ๔๒.๒ 
ในชํวง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎ม
เพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการ
ใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตํอไป 
  ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากตํางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศที่
มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการ
แขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได๎จัด
อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ
ช้ันนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ๎าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  
  ๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และเช่ือมโยง
ให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แตํยังคงอยูํในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง  
โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑อยูํที่  ๔๗ และด๎านเทคโนโลยีที่  ๔๔ 
จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี  ๒๕๕๑ และ
ตลอดชํวงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผํานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP ยังคง 
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อยูํในระดับร๎อยละ ๐.๑๗ ตํอ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข๎อมูลลําสุด ) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ ๐.๔๘ ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ ๕๓  
และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ  ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว  เชํน เกาหลีใต๎  ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา  
ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ  ๔.๐๓ , ๓.๓๕ , ๒.๗๙ , และ ๒.๒๗ ตํอ  GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามลําดับ 
  ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า  โดยในปี  ๒๕๕๖ บุคลากรด๎านการวิจัย
และพัฒนามีจ๎านวน ๑๑ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะ
อยูํที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
  ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบการ
ขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน๎าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให๎บริการน๎าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ  ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุก
ตัวอยูํในเมือง และมีราคาคํอนข๎างสูง  ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น  การสํงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ  ICT อยูํในระดับต่ําและมีข๎อจํากัด  ยังไมํสามารถ
พัฒนาตํอยอดในเชิงพาณิชย๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ  รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการค๎ุมครอง
ทรัพย๑สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจํากัดตํอการทําธุรกิจใหมํ
และการประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส๑ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่
ตรงตํอความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี  และความรู๎ในการดําเนิน
ธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 

๒.๒ ด้านสังคม 
  ๒.๒.๑  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
  (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ 
คน ในชํวงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
  (๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น            
Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  กําลัง
แรงงานของไทยมีจ๎านวน ๓๘.๙ ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร๎อยละ  ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร๎อยละ ๐.๒  ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร๎อยละ ๒.๒ ตํอปีในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา  (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗ ) แตํยังต่ํากวําประเทศเพื่อนบ๎าน  เชํน มาเลเซีย  ๑ เทําตัว  และสิงคโปร๑  ๕ เทําตัว  และกําลัง
แรงงานกวําร๎อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ํากวํา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุํมเจเนอเรช่ันวาย  
ซึ่งมีจํานวนร๎อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไมํให๎ความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ๑รวมของประเทศในอนาคต 
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 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนจาก 
๑๐.๓ ล๎านคน (ร๎อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑ ) ในปี ๒๕๘๓  การเพิ่มข้ึนของ
ผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในกําลัง
แรงงานเพิ่มข้ึน  แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย  เนื่องจากมีการออมน๎อย  และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 
๗๘.๕ ของรายได๎ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
  ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓  
เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในชํวงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอ
การลํมสลาย 
  ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี ๒๕๕๗  เพศชาย ๗๑.๓  ปี เพศหญิง ๗๘.๒  
ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คนไทย
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ีเพิ่มข้ึนอยําง
ตํอเนื่อง โดยชํวงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยํูในระดับต่ํา สะท๎อนได๎
จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีคําเฉลี่ยตํ่ากวําร๎อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตํางๆ  พบวําปัญหา
สําคัญที่สุด  คือ ความซื่อสัตย๑สุจริต  และการทุจริตคอร๑รัปชัน  โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรํงดํวน 
  ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้  
สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒  ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙  ในปี ๒๕๕๖  แตํความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล๎าด๎านรายได๎มีแนวโน๎ม 
ดีข้ึนเล็กน๎อย คําสัมประสิทธ์ิความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุด
แตกตํางกันถึง ๓๔.๙  เทํา ในปี ๒๕๕๖  โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ ๑๐  ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ ๓๖.๘  
ของรายได๎ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ ๑.๑  สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญ
จากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน๑ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํ
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
  (๑) ความเหลื่อมล้้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของ
ภาครัฐ 
  (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเร่ืองคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุํมประชากรร๎อยละ  ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด  มี
โอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 
๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทํา 
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  (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้้ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบวํา 
อัตราสํวนแพทย๑ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง ๓.๖ เทํา 
 (๔) ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึงการค๎ุมครอง
มากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙  ล๎านคน  ในปี ๒๕๕๕  เป็น ๒.๔๗๑  
ล๎านคน  ในปี ๒๕๕๗  ทําให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗  อยํางไรก็ตาม  
แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 
  (๕) ความเหลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย  เข๎าไมํถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน  นอกจากนี้  ผู๎มี
รายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 

  ๒.๒.๖  คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙  ได๎รับความ
ค๎ุมครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร๎อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ /รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑  ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได๎มั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน  โดยในปี ๒๕๕๘  ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห๑
เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓  ล๎านคน  จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔  ล๎านคน  สํวนผู๎
พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อย
โอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอยํางไรก็ตาม  สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎  แม๎วํารัฐจัด
สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ  แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมี
กรรมสิทธ์ิในที่อยูํอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัย
แกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

  ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็นแกํตัว  ไมํ
รู๎จักเสียสละไมํเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท๎องถ่ิน 

  ๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตําบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค๑ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุํมทํากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล๎อมและเช่ือมโยงเป็นเครือขํายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒  
แหํงในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แหํง ในปี ๒๕๕๖ สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร๎อยละ ๓๒.๕๑  
ขององค๑กรทั้งหมด และองค๑กรการเงิน ร๎อยละ ๒๖.๗๗  

  ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในชํวง
ระยะเวลากวํา ๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตําง  ๆที่มีความรุนแรงมาก
ข้ึน นําไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  (๑) พ้ืนท่ีปุาไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด๎วย  พื้นที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม๎ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๕๓.๓๓  ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
  (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน๑ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  
การชะล๎างพังทลายของดิน  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา  ซึ่งมีข๎อจํากัดในการนําไปใช๎
ประโยชน๑  การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎
อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 
  (๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท้าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน๑อื่นๆ จํานวน
มาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ทําให๎พื้นที่ปุา
ชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕  ล๎านไรํ  ในปี ๒๕๕๒  คิดเป็น
การลดลงร๎อยละ ๓๔.๘ ทําให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง  โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแตํปี ๒๕๓๔ และห๎ามการใช๎ประโยชน๑อื่นๆ  อยํางไรก็ตาม  ในระหวํางปี  ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวํา 
ปุาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล๎านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙  ที่
มีปริมาณ ๒.๔๒ ล๎านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่อง
จากปริมาณความต๎องการสัตว๑น้ําที่เพิ่มมากขึ้น 
  (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  
ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐  ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย๑เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ  ท๎าให๎ต๎องนําเข๎าจากตํางประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕  
ต๎องนําเข๎าเพิ่มข้ึนร๎อยละ ๖ อยูํที่ระดับ ๑.๐๘ ล๎านบาร๑เรลเทียบเทําน้ํามันดิบตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ ๕๔  ของ
ความต๎องการใช๎ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อย
ละ ๗๖  ของการนําเข๎าพลังงานทั้งหมด  ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย๑ข้ันต๎นในปี  ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร๎อยละ 
๖.๘ อยูํที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร๑เรลเทียบเทําน้ํามันดิบตํอวัน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน๎มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช๎พลังงานต่ํากวําอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕  
การเพิ่มข้ึนของ GDP ร๎อยละ ๑ ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร๎อยละ ๐.๖  
  (๕) ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบด๎วย ๒๕  
ลุํมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก๑เมตร ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ํา
ในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอํงน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอํงน้ําบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลูกบาศก๑เมตร  มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมา
ใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตรอยํางไรก็ตาม  การ
พัฒนาน๎าบาดาลข้ึนมาใช๎  มีข๎อจํากัดในเรื่องขงความค๎ุมทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ําในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล๎านลูกบาศก๑เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ําของภาคสํวนตํางๆ  มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐  ล๎าน
ลูกบาศก๑เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ําตามความต๎องการได๎อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
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  ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
  (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช๎ประโยชน๑เพียง
ร๎อยละ ๑๘ ทําให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล๎านตัน  ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย  ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙  ล๎านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส๑มีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนร๎อยละ ๑๐  ตํอปี เนื่องจาก
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว  สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการ
กําจัดซากของเสียเหลําน้ี  หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร  
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน๎าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํมากข้ึน  แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการกําจัดสูง 
  (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาสําคัญได๎แกํฝุุนละออง  ก๏าซโอโซน  และ
สารอินทรีย๑ระเหยงําย  (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย๑ระเหยงําย ในขณะที่พื้นที่อื่น  เชํน กรุงเทพฯ  ปทุมธานีเชียงใหมํ  ขอนแกํน  พบสารเบนซินเกินคํา
มาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน๎ามันเช้ือเพลิง
เมื่อต๎นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง  สํวนหนึ่ง
เป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน๎ามันเช้ือเพลิงจาก  EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแตํปี ๒๕๕๕  และการปรับปรุง
ระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต๑จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน พบวําสถานการณ๑ดีข้ึนเป็นล๎าดับ โดยความรํวมมือและการทํางานระหวํางภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 
  (๓) คุณภาพน้้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ๑คุณภาพนํ้าในชํวง  ๑๐ ปีที่ผํานมา  (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ําที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ําที่อยูํในเกณฑ๑
พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและการ
ปศุสัตว๑ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  มีจํานวนไมํเพียงพอตํอการบําบัด
น้ําเสียที่เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓  
ล๎านลูกบาศก๑เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ๎าบัดน๎าเสียรองรับน๎าเสียที่เกิดข้ึนได๎เพียงร๎อยละ ๓๑ 
  (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง  ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพิ่มข้ึน
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ ๒ การจัดท๎าบัญชีก๏าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย  ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓  ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘  ล๎านตัน
คาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา  และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙  ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา  ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนร๎อยละ ๓.๓  ตํอปี อยํางไรก็ตาม  อัตราการเติบโตลดลง
ในชํวง ๕ ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน๑ที่ดินมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น
ร๎อยละ ๑.๑ จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชํวยลดปริมาณการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
 



49 
 
 ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม  สร๎าง
ความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิต
และวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจํานวนมากกวําภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่
สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยํูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

  ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

  (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมินผํานดัชนี
ความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ช้ีวํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖  แตํองค๑ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข  
สถานการณ๑ดังกลําว ถือเป็นความจ๎าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยําง
เรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ๑วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยําง
น๎อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม  (๕) 
หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความค๎ุมคํา  ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน  ได๎แกํ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถ่ินที่มีการซื้อสิทธ์ิ  ขายเสียง  มีการทุจริตเพื่อให๎ได๎รับการเลือกตั้ง  มี
ผลประโยชน๑สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน๑รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล  
มีการใช๎อํานาจหน๎าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน๑ให๎ตนเองและพวกพ๎อง  ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับ
นักการเมืองและข๎าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให๎ได๎งานจากภาครัฐ  ปิดงานอยํางรวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับ
ประโยชน๑มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย๑สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน๑  
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมํเป็นกลาง  ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง             
รับผลประโยชน๑จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได ๎

  (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่  ๗๒% ในปี ๒๕๕๗  ถือวําอยํูในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒ % และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๗ % แสดงให๎เห็นวํา  บริษัทจดทะเบียนไทย  
ให๎ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเช่ือมั่น
แกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 
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  ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
  (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓  สํวนได๎แกํ  บริหารราชการ
สํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถ่ินที่ใช๎หลักการกระจายอํานาจที่สํวนกลาง
ได๎มอบอํานาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมาย
ของประเทศ  ทั้งสามสํวนน้ีอยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผํนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสํวนราชการไว๎เป็น ๒๐ กระทรวง  และสํวนราชการไมํสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
  (๒) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การกระจายอํานาจให๎แกํ  
อปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณ
เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ  หน๎าที่และเพิ่มรายได๎ในการดําเนินงานของ  อปท . โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถ่ินตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๓๑  เพิ่มข้ึนเป็น
ร๎อยละ ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐  และร๎อยละ ๒๘.๒๑  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถํายโอน
ภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎แกํ  อปท. ฉบับที่ ๑  จํานวน ๑๘๕  
ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎องถํายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่ ๒  จํานวน 
๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบํงเป็นข๎าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข๎าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยํูที่สถานีอนามัย  จํานวน ๗๙  คน และลูกจ๎างประจํา ๓,๐๙๘  คน อยํางไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข เชํน การทับซ๎อนของอํานาจหน๎าที่และเขตพื้นที่ระหวํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค๑การบริหารสํวนตําบล  ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล  
ปัญหาการซื้อเสียง ทําให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถ่ินขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ  
อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ ๙.๙๐ ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร๎อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท๎องถ่ินจําเป็นต๎องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕๒  และร๎อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ  สํงผลให๎  อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแนํน  เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค๎า  การบริการ  การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ๎ากัด 
  ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการ
ของการทุจริตคอร๑รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง  รับสินบน  ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร๑รัปช่ันใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร๑รัปช่ันขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท  อันเนื่องจาก
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากข้ึนในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน๑จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ  มีความซับซ๎อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก  ไมํวําจะเป็นองค๑กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจาก 
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องค๑กรตํางๆ  ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลําน้ีได๎  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ๑คอร๑รัปช่ัน  
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค๑กรเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ  พบวําประเทศ
ไทยได๎ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูํอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่ว
โลก จะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน๎อยเทียบกับปี ๒๕๕๖  ที่ได๎ ๓๕  คะแนน  อยูํอันดับ ๑๐๒  โดย
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียนพบวํา  ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส๑  สํวนประเทศ
สิงคโปร๑สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได๎ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร๑รัปช่ันน๎อย) 

  ๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

  ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
  ภายใต๎สมมติฐาน (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘  ในชํวงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔ (๓)  
ราคาน๎ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐  ดอลลาร๑  สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐  
ดอลลาร๑ สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ ๒.๑  โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต๎สมมุติฐาน
เหลําน้ี เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓ –๔.๓ โดยมีคํากลางของ
การประมาณการร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ  รายได๎สูงในชํวงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓  – ๒๕๗๔)  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓ ) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวทําให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปาน
กลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหด
ตัวเรํงข้ึนเป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๐  ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๔  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ                 
(๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค๑และการผลิตเพื่อตอบสนองความต๎องการ
ในประเทศขยายตัวช๎าลง (๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ที่การปรับตัว
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (๕) ภาระการใช๎จํายเพื่อดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนท๎าให๎การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ๑รายได๎ข้ันตํ่าสําหรับการ
เป็นประเทศรายได๎ข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร๑  สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพิ่มข้ึน
ของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวทําให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่
จะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะทําให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ  มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
  ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต๎องแบกรับ
การดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕  คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน  
และคาดการณ๑วําในปี ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗  คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑  คน การขาด
แคลนกําลังแรงงานทําให๎ต๎องนําเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพื่อนบ๎าน  ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงาน
ไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนช๎า  ปัญหา
การค๎ามนุษย๑ และการขาดการค๎ุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอ 
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คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม  
อยํางไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพิ่มข้ึน
เป็นตัวเลขเบื้องต๎น สศช. จะคํานวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ๑เกณฑ๑
ข้ันตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยูํที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี 
  ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้้า 
  ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎  โอกาสการเข๎าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ของ
การพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน๑สํวนใหญํ
ตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ทําให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุํม
คนจนร๎อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙  เทําในปี ๒๕๕๖  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายัง
สํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
  ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพื้นที่นั้นๆ จึงจําเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การใช๎ประโยชน๑ของทรัพยากรท๎องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูํภาคการค๎า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ  ที่จะชํวยลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถ่ิน  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน  อยํางไรก็ตาม  
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํข้ึนเพื่อตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสํงผล
ให๎เกิดการประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนตํ่าลง  และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความค๎ุมคํา
มากขึ้น  นอกจากนี้  ความต๎องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีสํวนเอื้อหรือทําให๎จําเป็นต๎องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 
  ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  
เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่
จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙  
หนํวยงานของรัฐ องค๑การเอกชนหรือองค๑กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน  มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลําวตํอสาธารณะเพื่อให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต๎อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ  และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอื่น  ให๎เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร๎างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน  
กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง  
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙  รัฐต๎องดําเนินนโยบายการเงิน  การคลัง  และงบประมาณภาครัฐ  
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช๎จํายเงินแผํนดิน  อยํางค๎ุมคํา  จัดให๎มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอ
ประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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  (๒) ภาคประชาสังคมให๎ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น๎าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร๑รัปช่ันทั้ง
การคอร๑รัปช่ันขนาดใหญํและคอร๑รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  เพื่อ
รายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ  เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
  ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
  องค๑การสหประชาชาติประเมินสถานการณ๑วําในชํวงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐ ) จะเป็น
ศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกวําร๎อยละ ๑๐  ของประชากรรวมทั่วโลก  
โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุํมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา  
สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎ว
คํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย๎าย
แรงงานตํางด๎าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อยํางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ  ด๎านการทํองเที่ยว  ที่พัก
อาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ  รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่
พัฒนาแล๎ว 
  ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑กลายมา
เป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากข้ึน  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง  Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา  Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ๑และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท๑มือถือรถยนต๑ ตู๎เย็น โทรทัศน๑ 
และอื่นๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพื่อผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม    
จะทําให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
  (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย  
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความสําคัญกับเรื่องความโปรํงใส
และสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น 
  (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได๎แกํ ๑) การลดข๎อจํากัดใน
ด๎านอุปสงค๑ในประเทศ  ๒) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํ
ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ๎านและ ๓) โอกาสในการ
ใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส๑ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็น
ศูนย๑กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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  (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการนําประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎า
และบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม  
ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าข้ันปฐม  
แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไมํทั่วถึง  ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นตํอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 
  (๔) ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑ ) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญๆ  ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎าง
ผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมํ
ประสบความสําเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  
  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร  การขยายตัวของ
เครือขํายทางสังคมออนไลน๑  สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ  และความเช่ือในสังคม  
ตลอดจนความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
  ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้้าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน  
ทําให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  สํงผลกระทบตํอความ
อุดมสมบูรณ๑ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน๎าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด
ในพืชและสัตว๑ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย๑กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํ  เกิดความเสี่ยงตํอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎  ระบบนิเวศชายฝั่ง  พื้นที่ชํุมน้ํา  เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความ
มั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน  
นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรง
กดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขัน
ทางการค๎า 
  ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
  ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท๎าเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕  ปี โดย
สหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค๑  (Goal) จํานวน ๑๗  
ข๎อ และเปูาหมาย  (Target) จํานวน ๑๖๙  ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกัน 
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ทางเพศ สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน  สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข  มีความ
ยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

  ๔. กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยูํ ทําให๎การกําหนด
วิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับ
ที่ ๑๒ ต๎องให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และนําไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎จัดทําข้ึน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํง
และโลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย  แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ เปูาหมาย 
  ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ํากวําร๎อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว  (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ในปี ๒๕๔๖  เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕  ดอลลาร๑  สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการสํงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ํากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 
  ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตํอการพัฒนาคน 
  ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
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  ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ําให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ํา 
  ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปช่ัน 
  (๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

  ๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งด๎านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และด๎านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความค๎ุมครองทรัพย๑สินทางปัญญา 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให๎มีทักษะความรู๎
และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ข้ันพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎  สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎าย
ระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต เพื่อให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน  สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทํามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพิ่มสัดสํวนความเป็นเจ๎าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
  ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 
  เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลัก
ในการเดินทางและขนสํงของประเทศ  พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษ
ระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็น 
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ทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบํารุงและ 
ผลิตช้ินสํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

  ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

  ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรข้ันปฐมเป็นสินค๎า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร๎างความเช่ือมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํระดับที่จ๎า
เป็นสําหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นที่
และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑  ห๎างหุ๎นสํวน  และบริษัท
เพื่อให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลํงน้ํา  ใช๎
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยาย
ผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล  
ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ  
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
สํงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถ่ินและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริม
การสร๎างความเช่ือมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงขํายคมนาคมขนสํงเช่ือมโยงกันเพื่อให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพื่อเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ  และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน  เชํน โลจิสติกส๑  และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น 
สํงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  
และโลจิสติกส๑  เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  การประหยัดพลังงาน
และการใช๎พลังงานทดแทน  การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑  การจัดต้ังสํานักงานใหญํข๎าม
ประเทศ  บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ  รวมทั้งการให๎ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํ
สังคมขององค๑กร และกิจการเพื่อสังคม 
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  ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  โดยชํวงวัยเด็กต้ังแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน  วัยเรียน  วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎  
ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพิ่มให๎กับประเทศ  วัยผู๎สูงอายุให๎มีการทํางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ในการดํารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
  (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพื่อสร๎าง
ความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  
  (๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแตํกระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง  
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ  
  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแตํ
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู๎  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ๎
  ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
  การแพทย๑เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัยสําหรับผู๎สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร  และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย๑กลางบริการเพื่อสํงเสริมสุขภาพ  
(Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย๑กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
สํงเสริมการให๎ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื่อให๎การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 
  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจําเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสูํชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ๎าวันสําหรับผู๎สูงอายุ 
  ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
  ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุํงเน๎นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  
โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎อง 
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กับพื้นที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
  ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก  โดย  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเป็นนโยบายที่อยูํ
อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรํวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย  
(Customized Welfare)  
ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน  (Cost 
Sharing) 
  ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพื้นที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  พรบ .ทรัพยากรน้ํา  
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน  และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม  
รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
  ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การค๎ุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน  และการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา  เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร๎อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และ
เพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า  
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความ
รํวมมือในหํวงโซํอุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอํานวยความ
สะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 
  ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให๎
ความสําคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ๎าน  รวมทั้งสํงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการแรงงาน 
ตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชํวยอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดน
ระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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  ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว  ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสํวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใช๎เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุา
ไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศ
และการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข๎อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ  บริหารจัดการน้ําเพื่อให๎เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค๑กรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพื้นที่  เชํน คณะกรรมการลุํมน้ํา  และองค๑กรผู๎นํา  ค๎ุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความ
ขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การทํองเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรํโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรํมาใช๎ประโยชน๑ คํานึงถึงความจ๎าเป็นและมูลคําใน 
อนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
  ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสูํ  Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ  เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
  ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับ
ระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สํงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย  
เพื่อให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก  โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุดเรํงกําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต  สร๎างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํ
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 
  ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทําแผนแมํบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ําโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน  การเคลื่อนย๎ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ 
ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความสําคัญกับการปูองกันน๎าทํวม วางแผน
ปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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(Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
  ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวน
สามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ  ข๎อมูลการประมูลโครงการ  ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูล
ความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร๑รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 
  ๕.๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  ๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเช่ือมโยงภาคสํวนตํางๆ  ใน
ระดับพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและนําเช่ือถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจํานวนมาก  และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถ  ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปด๎วย  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคใต๎   ซึ่งเทศเทศบาลตําบลบ๎านเหลื่อมนั้นตั้งอยูํ
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ๑กับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเกษตร  การทํองเที่ยว  การค๎าการลงทุน การพัฒนาคนให๎มีสุข
ภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
สร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่
มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน   ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎
สมบูรณ๑   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยํอ  ดังนี้    
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎สอดคล๎อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถ่ิน 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดทํากรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคที่ยึด 
กระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัด
ให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
  ๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคํูกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค๑รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน๑ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร๑พระราชทาน 
เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให๎
สังคมสมานฉันท๑และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุํงสร๎างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติตํางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน เพื่อสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(1)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

  ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให๎จําเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศให๎เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 
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  ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor) เชํน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่
อรัญประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-
กระบี่-สุราษฎร๑ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ ( North South Economic Corridor) 
ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค๑-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-บุรีรัมย๑-
มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวํางประเทศ โดยเน๎น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส๑และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันเชิงพื้นที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 
 ๒.๔ สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให๎
ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้ําให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม และการ
จัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑) เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว  การตั้งองค๑กร 
รํวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสํงเสริมอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
 (๒) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
 (๓) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎
อยํางอบอุํน 
 (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ โดยเรํงอนุรักษ๑และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม๎ให๎ได๎ 
๑๕.๙ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพื้นที่ชํุมน้ํา พัฒนาแหลํงน้ําและระบบชลประทาน 
ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมทําเกษตรอินทรีย๑ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (๑) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด๎วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และ
เลย) เน๎นการฟื้นฟูระบบนิเวศน๑เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตรการ
สํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
 (๒) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด๎วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน๎น
ให๎ความสําคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร 
สํงเสริมพื้นที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว๑โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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 (๓) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน  กาฬสินธุ๑  มหาสารคาม และ
ร๎อยเอ็ด  เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย๑กลางการค๎าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช๎ประโยชน๑พื้นที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  การทําการเกษตรก๎าวหน๎า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคํูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (๔) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๑ ประกอบด๎วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย๑  สุรินทร๑  
มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพิ่ม และ
พัฒนาเส๎นทาง 
 (๕)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๒ ประกอบด๎วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแก๎ไขปัญหานํ้าทํวมและขาดแคลนนํ้า  
การสร๎างงานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการท่ีส้าคัญ (Flagship Project) 
  (1)  โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก 
  (2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
  (3)  โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
  (4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  (5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
  (6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข๎มแข็ง 

(7)  โครงการฟื้นฟูลุํมน้ําชีตอนบนและลุํมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
   กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได๎กําหนดแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัด 
พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุํมจังหวัด ภายใต๎ผลการวิเคราะห๑สภาพ 
แวดล๎อมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผํานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชน โดยมียุทธศาสตร๑ของการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว อ๎อย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ  
การทํองเที่ยวและการลงทุนสูํสากล” 
  เปูาประสงค์ 
  เพื่อก๎าวไปสูํวิสัยทัศน๑และการพัฒนากลุํมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได๎กําหนด
เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุํมจังหวัดไว๎ดังนี ้
  1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให๎ได๎มาตรฐาน 

2. เพิ่มมูลคําการค๎า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
4. เตรียมความพร๎อมกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ยุทธศาสตร๑ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค๎า พืชเศรษฐกิจให๎มีความ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสํงเสริมการค๎า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

********************************** 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  วิสัยทัศน์ 
  “ ร๎อยเอ็ดศูนย๑กลางการผลิตและสํงออกข๎าวหอมมะลิคุณภาพดี   และเมืองนําอยูํของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ” 
  พันธกิจ 
  1. สํงเสริมและพัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มในการแขํงขัน เพิ่มศักยภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการเกษตรให๎เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย๑ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และเป็นแหลํงผลิ ต
อาหารปลอดภัย 
  2. สนับสนุนและผลักดันให๎จังหวัดมีความโดดเดํนเป็นศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว 
เช่ือมโยงการบริการ สินค๎าผลิตภัณฑ๑ชุมชน วัฒนธรรม คํานิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมํได๎อยํางกลมกลืน 
  3. สร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ รายได๎ให๎ภาคประชาสังคม และสํงเสริมให๎มีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
เปูาประสงค์รวม 
  1. ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มข้ึนร๎อยเฉลี่ยละ 4 ตํอปี 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ๑ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อยํางน๎อยร๎อยละ 90 ของ
จํานวนตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิและสินค๎าการเกษตรแบบครบวงจร 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการ การค๎า และการลงทุน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี
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  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นท๎องถ่ินที่มีความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ด๎วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผํานกลไกลประชารัฐ” 
  พันธกิจ 
  1. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ให๎มีคุณภาพ เพื่อสร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ รายได๎ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคง 
  2. สํงเสริมการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. ประสานพลังทุกภาคสํวนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 
  เปูาประสงค์รวม 
  1. ท๎องถ่ินมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. มุํงประโยชน๑สํวนรวมอยํางยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือขํายโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 สร๎างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือขํายโครงสร๎างพื้นฐาน 
  เปูาประสงค์ 
  1. เป็นท๎องถ่ินนําอยํู มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได๎มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนโครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานเพิ่มข้ึน (จํานวน 20 แหํง/ป)ี 
  2. จํานวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน (จํานวน 20 แหํง/ปี) 
  3. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟื้นฟู (จํานวน 5,000 ไรํ/ป)ี 
  กลยุทธ ์
  1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่เป็นระบบและได๎มาตรฐาน 
  2. บริหารจัดการน้ํา พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรให๎ครอบคลุมทุกพื้นที ่
  3. พัฒนาด๎านผังเมือง การควบคุมอาคาร กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
  4. บํารุงรักษาปุาและน้ําอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎มี
ระบบนิเวศน๑ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  เปูาประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาให๎พลเมืองมีคุณภาพ มีงานทํา มีรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพ 
  2. เพื่อพัฒนาชุมชนในท๎องถ่ินเป็นสังคมที่เข๎มแข็ง สมานฉันท๑ เกื้อกูล เอื้ออาทรตํอกัน 
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  ตัวชี้วัด 
  1. ร๎อยละของเด็ก/นักเรียน และเยาวชน ได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ร๎อยละ 100) 
  2. ร๎อยละของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงชีวิต (ร๎อยละ 85) 
  3. ร๎อยละของแรงงานได๎พัฒนาสูํแรงงานมีฝีมือ (ร๎อยละ 50) 
  4. ร๎อยละของประชาชนเข๎าถึงสวัสดิการด๎านสาธารณสุขของรัฐ (ร๎อยละ 80) 
  กลยุทธ ์
  1. พัฒนาคนทุกชํวงวัย สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สืบทอด
องค๑ความรู๎ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
  2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให๎ดํารงชีวิตอยํางมีความสุข ใช๎ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การนําภูมิปัญญาท๎องถ่ินในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม ลดต๎นทุนให๎กับ
สินค๎าและบริการ 
  3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสูํ
แรงงานที่มีความรู๎ มีฝีมือ ความเช่ียวชาญ 
  4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล๎อม การ
ปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดตํอ สํงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข๎าถึง การรักษา
ของผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
  เปูาประสงค์ 
  1. เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน 
  2. เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าการเกษตรของจังหวัด 
  ตัวชี้วัด 
  1. มูลคําผลิตภัณฑ๑ชุมชนของกลุํมอาชีพตําง ๆ เพิ่มข้ึน (ร๎อยละ 5 ตํอปี) 
  2. แหลํงทํองเที่ยวใหมํที่สร๎างขึ้น และแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มข้ึน (จํานวน 20 แหํง/ป)ี 
  3. มูลคําผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค๎าเพิ่มข้ึน (ร๎อยละ 5 ตํอปี) 
  4. จํานวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึน (จํานวน 5 โครงการ/ป)ี 
  กลยุทธ ์
  1. สํงเสริมการลงทุน สํงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดข้ึนแกํคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําของ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และมุํงเน๎นให๎เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัดให๎เป็นพื้นที่เปูาหมายทางการทํองเที่ยว การสร๎างแหลํงทํองเที่ยว
ใหมํ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ สํงเสริมกลุํมอาชีพ การบริการ การผลิต การค๎า อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
และการบริการของจังหวัด 
  3 สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุํมอาชีพตําง ๆ สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ 
การลดต๎นทุนการผลิต และการใช๎พลังงานทดแทน 
  4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค๎าการเกษตรด๎วยนวัตกรรม ให๎เป็นเกษตรปลอดภัย สูํมาตรฐานสากล
เกษตรอินทรีย๑ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 สร๎างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
  เปูาประสงค์ 
  1. เพื่อสร๎างความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  2. สํงเสริมการพัฒนาท๎องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิ่มข้ึน (จํานวน 12,000 คน/ป)ี 
  2. ร๎อยละการมีสํวนรํวมของพลเมืองในโครงการพัฒนาตําง ๆ (ร๎อยละ 100) 
  3. ร๎อยละของความขัดแย๎งทางอุดมการณ๑และความคิดในสังคมลดลง (ร๎อยละ 100) 
  กลยุทธ ์
  1. สํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู๎นํา
ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรํงใส ความรับผิดชอบ ความค๎ุมคํา การมีสํวนรํวม และมีคุณธรรม จาก
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  2. การเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแก๎ปัญหา การปฏิรูป และการ
พัฒนาท๎องถ่ินในทุกๆ ด๎านอยํางตํอเนื่อง 
  3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
  4. การสร๎างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสร๎าง
โอกาสในการเข๎าถึงหรือได๎รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยํางเทําเทียมและเป็นธรรม 
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 2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ๑ตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

วิสัยทัศน๑  พันธกิจ  วัตถุประสงค๑  และเปูาหมายการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
  2.1 วิสัยทัศน์ (vision)  การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

“บ๎านเมืองนําอยูํ    ผู๎คนนํารัก ฟูมฟักตํานานเมือง   ลือเลื่องวัฒนธรรม” 
  2.2  พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 พันธกิจที่  1 เพิ่มศักยภาพของเมือง 

พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง 
พันธกิจที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

  2.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1 . การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
  2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอยํางทั่วถึง และเพียงพอในการดํารงชีวิต 
  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑  และสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมพร๎อมทั้งเอื้ออํานวยความสะดวกตํอ
การดํารงชีพของมนุษย๑  สัตว๑และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล 
  4. การทํองเที่ยวในท๎องถ่ินได๎รับการพัฒนา  สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถ่ิน 

5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให๎ควรคํูกับท๎องถ่ินตลอดไป 
  6. มีการนําภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาปรับใช๎ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎าและบริการ 
  7. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยํางทั่วถึง 
  8. ประชาชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและสมบูรณ๑ หํางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  9. ประชาชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง  สร๎างโอกาสเรียนรู๎เทําเทียมกันมี
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  10. ประชาชนในท๎องถ่ินคิดเป็น  ทําเป็นมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน รู๎รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็ง
และมีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถ่ิน 
   11. หนํวยงานนําหลักบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 
  2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  กํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซมงานด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อปูองกันน้ําทํวมในฤดูฝนในเขตเทศบาลให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสํงให๎ประสานเป็นโครงขํายครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล 
  3.  สนับสนุน งานด๎านการคมนาคมและขนสํง และสํงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสํงให๎
สามารถเช่ือมโยงประสานกันได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. งานด๎านผังเมือง การควบคุมอาคาร นําผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน 
  5 .  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให๎เช่ือมโยงโครงขํายจราจร โดยให๎มีสัญญาณไฟ                  
ปูายบอกสัญญาณ  เส๎นบังคับจราจรให๎ได๎มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
 6.  สํงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายจราจรอยํางเข๎มงวด 
 7.  ประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลฯ  ประชาชน  องค๑กรพัฒนาเอกชนในการรณรงค๑สร๎าง
จิตสํานึกให๎ผู๎ขับรถมีวินัยอยํางเครํงครัด 
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 8.  กําหนดแนวทางและควบคุมใช๎ประโยชน๑ที่ดินและการพัฒนาเมืองให๎เกิดประสิทธิภาพ สอดคล๎อง
กับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 9.  สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎แกํชุมชน
และบังคับใช๎ให๎เป็นรูปธรรม 
  10 . ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของชุมชนให๎เหมาะสมและขยายบริการสังคมให๎เข๎าถึงชุมชน อยํางทั่วถึง 
  11. สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร๎างพื้นฐานที่จําเป็น เชํน ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑และ
การสื่อสารด๎านโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูํชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาล 
 12. สํงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ําสะอาดสาธารณะให๎เป็นนํ้าสะอาดและอํานวยประโยชน๑ด๎าน
การพักผํอนหยํอนใจแกํประชาชน 
 13. สํงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเท๎าบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะ
กลางถนนให๎เกิดทัศนียภาพและความรํมรื่นเขียวขจี 
 14. สนับสนุนให๎มีการจัดสวนหยํอมไม๎ดอกไม๎ประดับบนพื้นที่วําง รวมทั้งที่ของหนํวยงานราชการ  
เอกชน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนสํงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสร๎างสรรค๑ให๎เกิดข้ึนแกํชุมชน
เพื่อเป็นมูลคําของผลิตภัณฑ๑ชุมชนและมุํงเน๎นให๎เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และรวมกลุํมทางเศรษฐกิจด๎วยการสํงเสริมกลุํมออมทรัพย๑และพัฒนากลุํมอาชีพ 
 2. สํงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให๎มีลานค๎าชุมชนและร๎านค๎าชุมชน สินค๎าที่ระลึกของชุมชน 
 3. ฝึกอบรมให๎มีความรู๎และทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาดให๎แกํ
ผู๎ประกอบการและองค๑กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพ 
 4. สนับสนุนให๎ประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิต 
 5. สํงเสริมประชาสัมพันธ๑  สํงเสริมและเผยแพรํการทํองเที่ยว  เพื่อกระจายรายได๎ให๎แกํชุมชนสํงเสริม
การทํองเที่ยวที่ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบสภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท๎องถ่ิน 
 6. สํงเสริมการทํองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน  
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความ
สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน 
 2. สนับสนุนและสํงเสริมให๎เด็กกํอนวัยเรียน  ได๎รับบริการเตรียมความพร๎อมในรูปแบบตําง ๆ เชํน   
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรํวมกันระหวํางภาครัฐ  เทศบาล  ภาคเอกชน  ชุมชน
และครอบครัว 
 3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่อง   
 4. จัดสร๎างแหลํงความรู๎ในชุมชนพร๎อมอุปกรณ๑สํงเสริมการเรียนรู๎  เพื่อกระตุ๎นและสนับสนุนการ
ค๎นคว๎าความรู๎ของครอบครัวและชุมชน 
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  5.  สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและชุมชน รํวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร  ให๎มีความสมดุล
สัมพันธ๑กัน   ทั้งหลักสูตรที่เน๎นการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย   หลักสูตรที่เน๎นความสนใจของผู๎เรียน  
และหลักสูตรท๎องถ่ินที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านและมีสภาพแวดล๎อมของชุมชน 
 6. สนับสนุนให๎มีการประสานงาน  ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการค๎นคว๎า วิจัย การสาธิตการ
สอนและแนะนําวิธีการตํอเด็กที่มีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 7. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาครู อาจารย๑ และบุคลากรด๎านการศึกษา  ด๎านการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง 
ตลอดทั้งการพัฒนาให๎สามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  8. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นทรัพยากร
ด๎านการเรียนการสอนรํวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9. สํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคมให๎ทันสมั ยถูกต๎องเพื่อ
สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 
 10. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ให๎เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมาย  
ตําง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 11. สํงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทั้งหมดสร๎างเป็นองค๑ความรู๎
เผยแพรํให๎แกํคนในท๎องถ่ิน สนับสนุนให๎มีการตํอยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเดํนของท๎องถ่ิน 
 12. การอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ๑ของท๎องถ่ิน 
  13. การอนุรักษ๑ ทํานุ บํารุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  สํงเสริมความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 
  2.  สนับสนุนจัดศูนย๑บริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอ 
 3.  สนับสนุนให๎ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอันเป็นประโยชน๑ตํอสุขภาพ
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 4.  สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ  
จัดกิจกรรมการเลํนกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งจัดให๎มีสถานที่ออกกําลัง
กายและเลํนกีฬาอยํางเพียงพอและทั่วถึง 
 5.  สนับสนุนให๎ประชาชนมีหลักประกันด๎านสุขภาพอยํางทั่วถึงครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อยควบคํูกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
 6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคติดตํออื่น  ๆ
 7.  สนับสนุนให๎ชุมชนดําเนินการด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินโดยให๎มีมาตรการ
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจ๎งขําวสาร  ระงับเหตุอยํางเป็นระบบ 
 8.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให๎ทุกชุมชนได๎มีเครื่องมือ
อุปกรณ๑และได๎รับการฝึกอบรมความพร๎อมตามความเห็นชอบและสามารถปูองกันบรรเทาสาธารณภัยได๎ 
 9.  สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในกลุํมเปูาหมายตําง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผู๎ใช๎แรงงานโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 10. เสริมสร๎างสมรรถภาพของชุมชนให๎แข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได๎ ตระหนักถึงหน๎าที่ทั้งตํอตนเอง
และสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สร๎างสรรค๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมแกํการสร๎างผลงานที่มีคุณภาพแกํสังคม 
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 11. สร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน  และรํวมมือกันเผยแพรํ
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถ่ิน 
 12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสํงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและ
สภาพแวดล๎อม เด็กเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง 
 13. ด๎านการสาธารณสุขสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตํอและการเข๎าถึงการรักษาของผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  14. การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดและปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไป
เกี่ยวกับยาเสพติด ด๎านการรวมพลังทุกภาคสํวน 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  จัดการสิ่งแวดล๎อมชุนชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมธรรมชาติที่มีสีเขียวพื้นที่โลํงและ
สวนสาธารณะในเมืองให๎ได๎สัดสํวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นการ เสริมสร๎าง
ภูมิทัศน๑ท๎องถ่ิน 
  2.  สํงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสํวนราชการทั้งในสํวนกลาง ภูมิภาคและท๎องถ่ินอื่นองค๑กร
เอกชนและประชาชนให๎รํวมแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  3.  รณรงค๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ เพื่อสํงเสริมจิตสํานึกให๎แกํประชาชนและองค๑กรชุมชนได๎
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎ความรํวมมือใน
การปูองกัน ติดตามเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสํงเสริมการนํามาใช๎ใหมํ  
อยํางเหมาะสม 
 5.   สํงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ของปัญหา 
 6. จัดให๎มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ตั้งแตํการเก็บขน การขนสํงและ  
การกําจัดอยํางถูกสุขลักษณะ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพ มุํงของผลสัมฤทธ์ิ  
การบริหารงบประมาณ 
 2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและเพิ่มองค๑ความรู๎ให๎แกํประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
และการพัฒนาท๎องถ่ิน 
  3. เสริมสร๎างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสํวนรํวมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ  
ภาคธุรกิจเอกชน  องค๑กรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ  สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรํวมคิดรํวมทํา
รํวมรับผิดชอบและรํวมติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คําธรรมเนียมที่มุํงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และให๎รายได๎เพียงพอในการบริการจัดการด๎านสังคม
อยํางทั่วถึง 
 5. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเครือขํายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมเพื่อการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง 
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 6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ให๎มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เน๎นความสามารถ 
และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอยํางสุจริตเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
และการถํายโอนภารกิจ   และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรํงใส 
 7. จัดให๎มีการอบรมถํายทอดความรู๎ให๎แกํประชาชนในชุมชน ให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง
และชุมชน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ๑ ให๎ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยํางทั่วถึง 
 9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 
  10 . สํงเสริมให๎มีการลดการใช๎พลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภทตลอดจนการใช๎มาตรการประหยัดไฟฟูา  
น้ํามัน    

๒.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่
จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
  ๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

๒.6 แผนงาน 
  ๑)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓)  แผนงานการศึกษา 
๔)  แผนงานสาธารณสุข 
๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 
๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 
7)  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
8)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10) แผนงานการเกษตร 
11) แผนงานการพาณิชย๑ 
12) แผนงานงบกลาง 
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๒.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  
ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลได๎ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและส ถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการ
พัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย๑ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    ประชาชน  ผู๎นําชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนาท๎องถ่ินของ
ตนเอง 
    ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 
    มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก   เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดิน สายหลักเช่ือมกับ
จังหวัดใกล๎เคียง           
    มีรถโดยสารประจําทางสาย หลัก (กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ยโสธร – มุกดาหาร – พัทยา – 
ระยอง ) ผํานเขตเทศบาล 
    มีสายการบินทําอากาศยานร๎อยเอ็ด (ร๎อยเอ็ด – กรุงเทพฯ) 
    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน   
    มีสวนสาธารณะ 2 แหํง คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑  และสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา    
    มีตลาดสดเทศบาล  3  แหํง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เปูาประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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    ประชากรที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลสํวนใหญํมีอาชีพค๎าขาย รับราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ๎าง ฯลฯ 
    มีโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 8  โรงเรียน  สอนต้ังแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
    ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  3  แหํง  สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
    มีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ   อยูํในเขตเทศบาล   คือ  สํานักงานการประปาสํวน ภูมิภาค   ที่ทําการ
ไปรษณีย๑ร๎อยเอ็ด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตรสาขาร๎อยเอ็ด 
    มีการประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลกับสํวนราชการในพื้นที่ 
    มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
    มีการจัดต้ังชุมชน   20  ชุมชน  ในเขตเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด   ประกอบด๎วย  ตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  ๙  คน 
    ผู๎นําชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 
    เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน 
    มีสนามกีฬาเอนกประสงค๑   จํานวน   30 แหํง สนามตะกร๎อ  จํานวน   32 สนาม สนามฟุตบอล  
7 สนาม สนามฟุตบอล หญ๎าเทียม 6 สนาม สนามฟุตบอล  7 คน 7 สนาม สนามฟุตซอล 11 สนาม สนาม
บาสเกตบอล  4 สนาม  สนามเด็กเลํน 12 แหํง  สนามเปตอง 30 สนาม สนามวอลเลย๑บอล 13 สนาม สนาม
วอลเลย๑บอลชายหาด 4 สนาม  สนามแบดมินตัน 3 สนาม สนามเทนนิส  6 สนาม ห๎องสมุดประชาชน 1 แหํง   
สถานแสดงพันธ๑สัตว๑น้ํา 1 แหํง และศูนย๑พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 5 แหํง  
    มีประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดํนของชุมชนและเป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย 
    มีวัด  15  แหํง    
    เทศบาลมีระบบเสียงไร๎สายประชาสัมพันธ๑  ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
    ชุมชนในเขตเทศบาล   มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสาร 
   มีการให๎บริการด๎านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท๑ไร๎สายของ 
ของเอกชนหลายบริษัท   
    มีกองทุนชุมชนในเขตเทศบาล  เชํน  การออมเงิน ฯลฯ 
    มีกลุํมอาชีพชุมชน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
  ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    คนในวัยทํางาน  คนหนุํมสาว วัยรุํน เลือกงาน  
    สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพเพียงอยํางเดียวทําให๎ขาดรายได๎ 
    ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพื่อดําเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํมอาชีพ
อยํางเข๎มแข็ง 
    เทศบาลเป็นชุมชนที่แออัดอยูํในตัวเมือง ข๎าวของราคาแพลง  เพราะต๎องนํามาจากแหลํงอื่นหรือ
ในเมืองใหญํ  จึงมีการบวกราคาคําขนสํงเข๎าไปอีก เชํน  น้ํามัน  เสื้อผ๎า  นุํงหํม  ฯลฯ   
    ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
    ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานในพื้นที่ 
    เทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด๎าน ประกอบกับเครื่องมือไมํ
เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
 



76 
 
    ไมํมีทํารถที่ดําเนินการโดยเทศบาล 
    แหลํงเงินทุนตํางๆ เชํน  ธนาคารพาณิชย๑  มีน๎อยประชาชนไมํได๎รับความสะดวกในการติดตํอ    
   ที่ดินมีราคาสูงถ๎าจะพัฒนาในด๎านการทํองเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมต๎องใช๎งบประมาณจํานวน
มาก 
  ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
    จังหวัดร๎อยเอ็ด  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎เทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด  ที่มีแผนงาน/โครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด                                   
    มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
    ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี  การปฏิรูป ระบบราชการทําให๎
พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
    รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถ่ินของตนเอง 
    ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพิ่มข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการท๎องถ่ิน 

  ๔)  ข้อจ้ากัด (T : Threat) 
    มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวําง   องค๑การบริหารสํวนตําบล ดงลาน องค๑การบริหารสํวน
ตําบลรอบเมือง องค๑การบริหารสํวนตําบลเหนือเมือง  
    ปัจจุบันเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด  เป็นเทศบาลขนาดกลาง   มีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถําย
โอนฯ  ตามนโยบายท๎องถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    งบประมาณที่ได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
    กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานทําให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
    การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทําให๎การปฏิบัติงาน เกิดความลําช๎าไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ 
    การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถดําเนินการแก๎ปัญหาได๎  ต๎องอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําได๎ยากมาก 

  ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
        เทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด   ได๎ดําเนินการวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ เพื่อช้ีให๎เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยเทศบาลได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    

  (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนา 
    ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  สามารถจ้าแนกได้ดังน้ี 
  ๑)  มีเส๎นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร๎อยละ ๗๐ เปูาหมายคือ
ต๎องการให๎ได๎มากกวําน้ีหรือร๎อยละ ๑๐๐  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไมํสามารถดําเนินการได๎เนื่องจากพื้นที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะดําเนินการได๎
ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทําความ
เข๎าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ต้ังงบประมาณในสํวน
นี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ชุมชน 
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  ๒)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑  ปัญหาคือไฟฟูาสํอง
สวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต๎องการ
ให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมํสามารถดําเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน  การ
แก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทําความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นที่  และ
วิธีการที่จะดําเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ต้ังงบประมาณในสํวนน้ีไว๎แล๎ว และได๎แจ๎ง
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  
  ๓)  การประปา  เทศบาลมี สํานักงานการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดร๎อยเอ็ด อยูํในเขตเทศบาล  
สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑  และมีน้ําใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  
มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ําประปาขํุนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมํมี
แหลํงน้ําดิบในการผลิตประปาต๎องขอใช๎จากพื้นที่อื่นทําให๎มีคําใช๎จํายมาก  การประปายังไมํสามารถที่จะผลิต
เป็นนํ้าประปาสําหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไมํประสบ
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาให๎ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพื้นที่
ดําเนินการแก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตํางๆ   ที่ไมํสามารถดําเนินการได๎น้ัน   
เทศบาลก็ได๎นําบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปีตํอไป   เมื่อมีงบประมาณและความ
จําเป็นก็สามารถดําเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง  เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป   
   ด้านท่ีอยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรในพื้นที่มีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี จํานวนน๎อย
บางครัวเรือน  ที่ยังต๎องการความชํวยเหลือในการซํอมแซมที่อยูํอาศัย การแก๎ปัญหาคือเทศบาลได๎มีโครงการ
ซํอมแซมบ๎านคนจน  แตํงบประมาณมีจํากัดถ๎ามีงบประมาณที่มากกวําน้ีเทศบาลก็จะดําเนินการให๎ได๎
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ๎านเรือนสํวนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยเนื่องจากเทศบาลมีการดําเนิน
โครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการ
เกิดมลพิษเพียงเล็กน๎อย เพราะในเขตเทศบาลไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดย
บางครัวเรือนซื้อน้ําที่บรรจุในถังหรือขวด  แตํหลายครัวเรือนบริโภคน้ําที่ได๎จากน้ําฝน  ทําให๎เกิดปัญหานํ้าด่ืมที่
ยังไมํสะอาดเทําที่ควร  ในชุมชนที่ไมํมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแก๎ปัญหาเบื้องต๎นคือประชาสัมพันธ๑ให๎
มีการปิดฝาภาชนะให๎มิดชิดและมีที่กรองน้ําฝนหรือการต๎มน้ําให๎เดือดกํอนเก็บไว๎ดื่ม    
  (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํทําการค๎าขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ๎าง  ตามลําดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการ ค๎าขาย รับจ๎าง และมีรายได๎จาก การจัดต้ังกลุํมอาชีพในชุมชน
สัตว๑เลี้ยงไมํมาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได๎  และที่ไมํ มีรายได๎ เทศบาลก็จัดหาฝึกอาชีพให๎ ซึ่งได๎
จัดทําเป็นโครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ถือวําอัตราการวํางงานของ
ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ํากวํามาก  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนสํวนมากมีอาชีพค๎าขาย  มีห๎างร๎าน  ร๎านค๎า  ทําให๎มีรายได๎มากจาก
การค๎าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไมํเทํากัน แตํปัญหาก็คือ รายได๎เฉลี่ยตํ่ากวําคนละ  ๓๐,๐๐๐  
บาทตํอปี  ร๎อยละ  ๗๕  ไมํมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะวํา รายได๎ตํ่า คําครองชีพสูง  มีเงินแตํซื้อของได๎
น๎อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการเกษตรบางสํวน บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งชํวง มีพื้นที่ในการทําการเกษตรน๎อย การ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและสํงผลกระทบกับสภาวะแวดล๎อม  เชํน ปริมาณ
การปลํอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูํรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปัญหาการร๎องเรียนมายังเทศบาล  การ
แก๎ปัญหาคือ เทศบาลก็ได๎ลงพื้นที่แก๎ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได๎จัดโครงการทําความสะอาดทํอและราง
ระบายน้ําในชุมชน โดยเจ๎าหน๎าที่และชุมชนรํวมกัน  ผลทีได๎ปัญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึก 
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และมีสํวนรํวมมากข้ึน  และทําให๎ประชากรมีรายได๎เพิ่มข้ึน อีกทั้งเทศบาล  ได๎แก๎ไขปัญหาโดยจัดโครงการ
สํงเสริมอาชีพ  เพื่อให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจากการประกอบอาชีพ  อุดหนุนกลุํมอาชีพในชุมชน  แตํการพัฒนา
ด๎านน้ียังไมํบรรลุวัตถุประสงค๑เทําที่ควร  เนื่องจากกลุํมอาชีพตํางๆ ยังขาดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการและ
ความรู๎ด๎านการตลาด   
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
   ด้านแรงงาน 
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในกําลังแรงงาน ร๎อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํบางสํวนไปรับจ๎างทํางานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตําง จังหวัด  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหาน้ียังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 
   ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส๑  โรค
ไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก๎ไขปัญหา คือ เทศบาลและหนํวยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค๑ให๎ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการดําเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี  สําหรับเด็ก
แรกเกิด - 5  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ๑มาตรฐาน แตํมีบางราย เทํานั้น  ที่ไมํตรงตามเกณฑ๑
มาตรฐาน  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพื่อบําบัด
อาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมํสม่ําเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหลําน้ีเทศบาลพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   
   ด้านการศึกษา 
 จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร๎อยละ ๙๙  อําน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร๎อยละ  ๑๐๐ ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได๎เรียนตํอช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานทํา ร๎อยละ  ๙๙   ด๎านการศึกษาอยํูในเกณฑ๑ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถที่จะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาของเทศบาล  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับเด็ก
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
รํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน     
   ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนท่ี  
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไป
รํวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสต๑ด๎วย  ประชากรในเขตเทศบาลให๎ความรํวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตํางๆ  
ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว 
บางครัวเรือนขาดความอบอุํน  การแก๎ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุก
สํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค๑ให๎เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  
เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๏นส๑  งานประเพณี  เป็นต๎น 
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   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  จากการสํารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  ปัญหาคือจากข๎อมูลที่สํารวจพบวํา บางครัวเรือน   ที่ไมํมีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได๎ตามอํานาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํ
อยํางจํากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก 
กํอสร๎างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได๎ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  
การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎นํา  การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผู๎นํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํ
สามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนตํอไปตามอํานาจหน๎าที่ที่สามารถดําเนินการได๎              

   ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรบ๎านเหลื่อมได๎แจ๎งให๎กับเทศบาล
ทราบนั้นพบวําในเขตเทศบาลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็
เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎นํา  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็น
ประจํา การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได๎เฉพาะตามอํานาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค๑  การ
ประชาสัมพันธ๑  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอํานาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอ จังหวัด หรือตํารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

  (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในพื้นที่ของเทศบาลสํวนมากเป็นพื้นที่สําหรับปลูก สร๎าง ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ  
ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได๎แกํ  ดิน น้ํา ต๎นไม๎  
อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ําใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นนํ้ากรํอย  ไมํ
สามารถที่จะนําน้ําจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยนํ้าดิบจากแหลํงอื่น  และน้ําฝน  น้ําใน
การเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ําใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ําสําหรับ
การเกษตรได๎เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก๎ไขปัญหา เทศบาลได๎จัดทําโครงการเพื่อแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและเป็นไปตามความต๎องการ
ของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้งพื้นที่   โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันสําคัญ
ตํางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม  ให๎เป็นเมือง
นําอยูํ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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  (๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
  เทศบาลได๎จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล   มีทั้งหมด  20 ชุมชน  แตํละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน
ของชุมชน 20 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาล  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการ
เลือกตั้งเป็นอยํางดี จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการ
ย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกสมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะการ
คัดเลือกประธานชุมชน การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎นํา  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
ให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงานเทศบาลและอําเภอ ทราบ  การรณรงค๑  ประชาสัมพันธ๑  ให๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําได๎และทําไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดข้ึนเทศบาลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล   
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย   สํงผลให๎เทศบาลดําเนินงานตามความต๎องการของประชาชน  และ
ประชาชนได๎รับประโยชน๑ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได๎จัดโครงการอบรมศึกษา  
ดูงาน  ของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอื่นๆ 
สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับมาพัฒนาเทศบาลให๎เจริญเทํา
เทียมกับเทศบาลอื่นๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ   มีอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาลจํากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได๎ทําการประเมินสถานการณ๑สภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปูาหมาย/ 
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร๎าง
พื้นฐาน 

๑) ถนนยังไมํพอเพียงและ
ยังไมํได๎มาตรฐาน 

- ถนนในการสัญจร 
ไปมา 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีถนนใน
การสัญจรไปมา
พอเพียงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทางและ
ที่สาธารณะยังไมํสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสวําง
เพียงพอประชาชน
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได๎ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไมํ
เพียงพอ เกิดการอุดตัน สํง
กลิ่นเหม็นกํอความรําคาญ 

- ราง/ทํอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได๎
สะดวก ไมํอุดตัน ไมํ
สํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความรําคาญ 

๔) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาล
ไมํสามารถดําเนินการได๎
เนื่องจากพื้นที่ยังไมํเป็นที่
สาธารณะ จะดําเนินการ
ได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎
ดําเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด๎านงานสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหมํ โรคระบาด 
โรคติดตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไมํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  โรคระบาด  
โรคติดตํอ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มที่
เพิ่มข้ึน เชํน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปุวย 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปูาหมาย/ 
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดให๎หมด
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได๎ถูกต๎อง 

๕) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมํมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนใน
พื้นที่ที่ได๎รับความ
เดือนร๎อนเรื่องที่
อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับความชํอยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัย
ให๎มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทํา
ให๎เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ๎านเรือนทําให๎เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมํเกิด
ปัญหาจากการ
กํอสร๎างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไมํ
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชํน จากน้ําฝน น้ําที่ไมํได๎
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมํได๎รับ
การศึกษาตํอในระดับที่สูง
กวําข้ันพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รบั
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลําเรียน 

๒) เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
 

- ผู๎สูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ดี 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปูาหมาย/ 
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้ม อนาคต 

 ๓) ผู๎พิการไมํได๎รับความ
ชํวยเหลือในการดํารงชีวิต 

 - ผู๎พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู๎พิการได๎รับความ
ชํวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุํนติด
เกมส๑ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล๎า สาเสพติด และท๎อง
กํอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุํนในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแตํ 
๓๕ ข้ึนไป  ไมํได๎ตรวจ
สุขภาพประจําปี  

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่อายุ 
๓๕  ข้ึนไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ข้ึนไปได๎รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
และ ดื่มสุรา  

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด๎านการ
วางแผน  
การสํงเสริม 
การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ
การทํองเที่ยว 

๑) ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานได๎เอง 

๒) ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหลํงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร๎านค๎าแผลง
ลอย 

- ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนํายสินค๎า 

๔) ผลผลิตราคาตกต่ํา
ระยะทางในการขนสํง
ผลผลิตไกลจากแหลํงรับ
ซื้อ  

- ประชากรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

๕) คําแรงต่ําคําครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบ
อาชีพรับจ๎าง 

- คําแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคําครอง
ชีพ มีการจ๎างงาน
มากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอปี ต่ํากวํา ๓๐,๐๐๐ 
บาท    

- ประชาชนที่มี
รายได๎ตํ่ากวํา
เกณฑ๑มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ๑มาตราฐาน
รายได๎ 

 ๗) ในเขตเทศบาลมีแหลํง
ทํองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวน๎อย 

- การทํองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลํงทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
สํงเสริมกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปูาหมาย/ 
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๔. ด๎านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทําให๎เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได๎ 

- การจราจร - ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให๎
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลัก
ขโมยทรัพย๑สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สํวนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชนละ
สํวนราชการ เชํน 
การติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด  การให๎ผู๎นํา อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ด๎านการบริหาร
จัดการและ 
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

1) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ําใต๎ดินเป็นนํ้าเค็ม
หรือมีรสกรํอย ไมํสามารถ
ใช๎ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได๎ 

- ดินและน้ําใต๎ดิน - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลํงน้ํา
จากแหลํงอื่นเพิ่มมาก
ข้ึน   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นสํงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ํา
เสียลดลง 
ผู๎ประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองได๎โดย
ไมํสํงผลกระทบตํอ
ชุมชน  

๖. ด๎านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถ่ินถูกลมืเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ๑ชาวบ๎าน
ในโอกาสตํางๆ เพื่อ
เป็นตัวอยํางแกํ
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน ไมํถูก
ลืมและคงอยูํสืบไป 



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
 

 
ด้านความม่ันคง 

ด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันในสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

พ.ศ. 2560 -
 2564 

ด้านการ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ด้านการสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหล่ือมล้้าใน

สังคม 

ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยีน 

 
 

ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการในภาครัฐ
และ 

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ 

 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค การเมือง

และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ด้านการ
ต่างประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้านการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตร 

ด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรมแปรรูป 

ด้านการยกระดับการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้า 

ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
ในพื้นที่ต้นน้้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง“ศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการ
บริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุ

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มศักยภาพการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านการค้า การบริการ 
และโลจิสติกส ์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด “เป็นท้องถิ่นที่

มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกลชอง

ประชารัฐ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

การเสริมสร้างสมรรถนะ 
ประชาชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐาน

แหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง 

เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน  
และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มศักยภาพการผลิต 

ข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ

อาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยว การบริการ 
การค้า การผลิตและ 

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
รักษาความมั่นคง

ภายในและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด“โครงสร้าง
พื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น 

เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะ
ดีถ้วนหน้า น้าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

การบริหาร การเมือง
การปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาค 

ลุ่มน้้าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านการค้า การบริการ 
และโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มศักยภาพการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร๑ 
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร๑ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

THAILAND 4.0 

ยุทธศาสตร๑ 
กลุํมจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
จังหวัด 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

กลยุทธ๑ 

ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ประเด็น THAILAND 4.0 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ประเด็น THAILAND 4.0 ประเด็น THAILAND 4.0 ประเด็น THAILAND 4.0 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนา 

อปท.  

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

เปูาประสงค๑ 
 

กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ กลยุทธ๑ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง 
 

การพัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
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  3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ 

  
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“บ้านเมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก  ฟูมฟักต้านานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
 

เพิ่มศักยภาพของเมือง 
พัฒนาศักยภาพทางสังคม 

และเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของ
โรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง 

จุดมุํงหมาย 
เพื่อการ
พัฒนา 

การ
คมนาคม
มีความ
สะดวก  
รวดเร็ว  
และ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
สาธารณูป- 
โภคพื้นฐาน
อยํางทั่วถึง 
และ
เพียงพอ 
ในการ
ดํารงชีวิต 
 

ประชาชนได๎รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได๎มาตรฐานอยําง
ทั่วถึง  สร๎างโอกาส
เรียนรู๎เทําเทียมกันมี
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 

มีการ
ปูองกัน
และ
บรรเทา
สา
ธารณ
ภัย
อยําง
ทั่วถึง 
 

เพิ่มขีดความสามารถใน
กระบวนการพัฒนา 

มีทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ี
สมบูรณ๑และ
สิ่งแวดล๎อมท่ี
เหมาะสม
พร๎อมท้ัง
เอื้ออํานวย
ความสะดวก
ตํอการดํารง
ชีพของมนุษย๑  
สัตว๑และ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางสมดุล 
 

หนํวยงาน
นําหลัก
บริหาร
จัดการ
บ๎านเมืองท่ี
ดีมาปฏิบัติ 
 

ประชาชนใน
ท๎องถ่ินคิด
เป็น  ทําเป็นมี
กระบวนการ
เรียนร๎ูรํวมกัน 
ร๎ูรักสามัคคี
เป็นชุมชนเข็ม
แข็งและมี
สํวนรํวม ใน
การพัฒนา
ท๎องถ่ิน 
 

การ
ทํองเที่ยว
ในท๎องถิ่น
ได๎รับการ
พัฒนา  
สามารถ
สร๎าง
รายได๎
ให๎กับ
ประชาชน
ในท๎องถิ่น 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงและ
สมบูรณ๑ 
หํางไกลยาเสพ
ติด  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

สืบสาน
ประเพณี  
ศิลปวัฒ
นธรรม
อันดีงาม
ให๎ควรคูํ
กับ
ท๎องถิ่น
ตลอดไป 
 

การ
ทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่นได๎รับ
การพัฒนา  
สามารถสร๎าง
รายได๎ให๎กับ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
แนวทางการ

พัฒนา 
 

พัฒนาระบบจราจร 

พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม

เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สํงเสริมและ
สนับสนุนการวาง 

ผังเมือง 

พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํประชาชน 

สํงเสริมประชาสัมพันธ๑
เผยแพรํการทํองเท่ียว 
 

เพื่อปูองกันและสํงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

จัดระบบสุขาภิบาลชุมชน 
และสถานท่ี 

ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

สํงเสริมการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  

พัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจและ

สวนสาธารณะ 

พัฒนาระบบการรักษาความ
สงบเรียบร๎อยและความ

ปลอดภัยของชุมชน 

สํงเสริมคุณภาพชีวิตและ 
การสังคมสงเคราะห๑ 

สร๎างจิตสํานึกและ
ความตระหนัก 
ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

บําบัดและจัดการขยะ  

พัฒนาและสํงเสริมระบบ
การศึกษา 

และวัฒนธรรมในชุมชน 
 

สํงเสริมและอนุรักษ๑
วัฒนธรรม 

ประเพณีท๎องถ่ิน 
 

พัฒนาด๎านสวัสดิการและ
นันทนาการ 

สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

สํงเสริมความร๎ูความสนใจ
เกี่ยวกับ 

กิจการของท๎องถ่ิน 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 

 

ปรับปรุงพัฒนารายได๎ 

ปรับปรุงและพัฒนา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ 

และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

พัฒนาและปรับปรุง
ทะเบียนและ 

บัตรประจําตัวประชาชน 

89 



 
 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ด้านการบริหาร การเมือง
การปกครอง 

กํอสร๎าง ปรับปรุง 
บํารุง รักษาถนน 
สะพาน  ทางเท๎า  

ทํอระบายน้ํา 
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กรอบการประสานโครงการพัฒนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 
1. เป็นโครงการพัฒนาที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินต้ังแตํ 2 แหํงข้ึนไปจะต๎องดําเนินการรํวมกัน 

เพื่อแก๎ไขปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน หรือเพื่อให ๎
บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

2. เป็นโครงการพัฒนาที่มีขนาดโครงการใหญํ ใช๎งบประมาณจํานวนมากและองค๑กรปกครองสํวน 
ท๎องถ่ินไมํสามารถดําเนินการได๎ โดยโครงการดังกลําวอาจสํงผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได ๎

   3. เป็นโครงการพัฒนาที่ต๎องใช๎เทคนิคในการดําเนินการตามโครงการคํอนข๎างสูงหรือเป็นโครงการ 
พัฒนาที่ต๎องใช๎ผู๎เช่ียวชาญเฉพาะด๎านในการกํากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการถึงจะบรรลุผล 
ตามเปูาหมายของโครงการ 

   4. เป็นโครงการพัฒนาที่ดําเนินการแล๎วอาจสํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล๎อม 
ทําให๎สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจสํงผลกระทบตํอ สภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
สภาพความเป็นอยูํตามปกติของประชาชนในวงกว๎างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

5. เป็นโครงการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว๎าง เชํน   อุทกภัย  วาตภัย  
ธรณีพิบัติ ไฟปุา ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะต๎องรํวมมือปูองกันภัยดังกลําว หรือภัยอันเกิดจากการ 
กระทําของมนุษย๑ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน การกํอความไมํสงบ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  
การตัดไม๎ทําลายปุาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต๎น 

   6. เป็นโครงการตามอํานาจหน๎าที่ของสํวนราชการ หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตามกฎหมาย 
กําหนด  โครงการที่เป็นโครงสร๎างพื้นฐานงบประมาณไมํต่ํากวํา 1,000,000 บาท 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนที่  4 
การน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที ่๔ส่วนที ่๔  
การน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองชําง เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองชําง 

๒ ด๎านเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและ
แผนงาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- สร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 

สํานักการศึกษากอง
กองสวัสดิการสังคม 

๓ ด๎านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักการศึกษา 

๔ ด๎านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห๑ 

สํานักการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

๕ ด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชําง 

๖ ด๎านการบริหาร 
การเมือง การปกครอง 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ/ทุกกอง 
บริการชุมชนและ

สังคม 
- การศึกษา 

- สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

- สาธารณสุข 

สํานักการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ - การพาณิชย๑ 
- อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

สถานธนานุบาล 
กองชําง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน 12 แผนงาน 8 ส้านัก/กอง 



 

          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564  รวม  4  ปี  
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 61 90,551,000 61 90,551,00
0 

61 90,551,000 61 90,551,000 244 362,204,000 

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน 
ทางเท๎า  ทํอระบายนํ้า 

40 73,715,000 40 73,715,000 40 73,715,000 40 73,715,000 160 294,860,000 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 21 16,836,000 21 16,836,000 21 16,836,000 21 16,836,000 84 67,344,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 1,070,000 7 1,080,000 7 1,240,000 7 1,300,000 28 4,690,000 
  2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  5 870,000 5 880,000 5 1,040,000 5 1,100,000 20 3,890,000 
  2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการทํองเที่ยว 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

81 149,864,520 81 150,464,520 81 150,464,520 81 150,464,520 324 601,258,080 

  3.1  พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน 

58 143,419,520 58 143,419,520 58 143,419,520 58 143,419,520 232 573,678,080 

  3.2  สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน 10 2,900,000 10 3,400,000 10 3,400,000 10 3,400,000 40 13,100,000 
  3.3  พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  13 3,545,000 13 3,645,000 13 3,645,000 13 3,645,000 52 14,480,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

68 35,526,000 68 35,526,000 68 36,544,000 68 36,544,000 272 144,140,000 

   4.1  เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัย  
        ของประชาชน 

27 3,215,000 27 3,215,000 27 3,215,000 27 3,215,000 108 12,860,000 

   4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 10 715,000 10 715,000 10 715,000 10 715,000 40 2,860,000 
   4.3  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  3 397,000 3 397,000 3 397,000 3 397,000 12 1,588,000 
   4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  17 1,475,000 17 1,475,000 17 1,475,000 17 1,475,000 68 5,900,000 
   4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อย
และความปลอดภัยของชุมชน 

4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 16 600,000 

   4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห๑ 7 29,574,000 7 29,574,000 7 30,592,000 7 30,592,000 28 120,332,000 93 
แบบ ผ. 03 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
            เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564  รวม  4  ปี  
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 6,820,000 18 6,820,000 18 6,820,000 18 6,820,000 72 27,280,000 

   5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและ
สวนสาธารณะ 

13 6,040,000 13 6,040,000 13 6,040,000 13 6,040,000 52 24,160,000 

   5.2  สร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

2 420,000 2 420,000 2 420,000 2 420,000 8 1,680,000 

   5.3  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย  3 480,000 3 480,000 3 480,000 3 480,000 12 1,920,000 
   5.4  บําบัดและจัดการขยะ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
การเมืองการปกครอง 

81 88,466,000 74 68,851,000 75 68,914,000 73 68,795,000 303 295,026,000 

   6.1  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  10 11,550,000 10 11,550,000 10 11,550,000 10 11,550,000 40 46,200,000 
   6.2  สํงเสริมความรู๎ความสนใจเก่ียวกับกิจการ  
ของท๎องถิ่น 

17 2,840,000 17 2,840,000 17 2,840,000 17 2,840,000 68 11,360,000 

   6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 25 1,495,000 25 1,495,000 24 1,485,000 24 1,485,000 98 5,960,000 
   6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได๎ 3 390,000 3 390,000 3 390,000 3 390,000 12 1,560,000 
   6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
สถานที่ปฎิบัติงาน 

20 72,021,000 15 52,491,000 15 52,479,000 15 52,445,000 65 229,436,000 

    6.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน      

6 170,000 4 85,000 6 170,000 4 85,000 20 510,000 

รวม 316 372,297,520 309 353,282,520 310 354,533,520 308 354,474,520 1,243 1,434,588,080 

 
 

แบบ ผ. 03 
 

94 



 

 
 
 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 
 

    1.2  พัฒนาระบบจราจร  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑  
การใช๎ผังเมืองรวม
เมืองร๎อยเอ็ด  

- เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ให๎ประชาชนทราบ 
ผังเมืองรวม 

- ประชาสัมพันธ๑การใช๎  
ผังเมืองให๎ ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดทราบ 
เชํน ผํานสื่อสิ่งพิมพ๑ , วิทยุ, 
เสียงตามสายเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด เป็นต๎น 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ประชาชน
ทราบเก่ียวกับ
ผังเมืองรวม
เพิ่มขึ้น 

- ทําให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑ของ 
ผังเมืองรวม 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

2 โครงการสร๎าง
จิตสํานึกและความ
รับผิดชอบแกํ
ผู๎ประกอบการ
กํอสร๎างในการ  
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  
 

-  เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจเก่ียวกับ
กฎหมายแกํ
ผู๎ประกอบการ
กํอสร๎างและ
ประชาชนทั่วไป 
ที่จะดําเนินการ 
ปลูกสร๎างอาคาร 
 

- อบรมผู๎ประกอบการ  
ตามพระราชบัญญัติ  
ควบคุมอาคาร  
- จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ ,  
สื่อพิมพ๑ตําง ๆ 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

-  ผู๎ประกอบ 
การมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เก่ียวกับ
กฎหมาย 
100% 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 
-  เพื่อรักษา
สภาพแวดล๎อมที่ดี 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

 

แบบ ผ. 01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงทํากระทง
ทั้ง 4 จุด บริเวณ
บึงพลาญชัย 

- เพื่อให๎มีประสิทธิภาพ
ในการใช๎งานได๎ดี 
สะดวกรวดเร็ว 

- ปรับปรุงทํากระทง
พระราชทานโครงสร๎าง 
คสล.จากเดิมขนาดพื้นที่ 48   
ตารางเมตร ขยายพื้นที่รวม
เป็น 136 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างทําปลํอยกระทง  
3 จุด โครง ค.ส.ล. พื้นที่ 
20 ตารางเมตร ตํอจุด  
รวมพื้นที่ 60 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  มีทํากระทง
ที่ได๎มาตรฐาน 

- มีทํากระทงใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

4 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ถนน 
เทวาภิบาล ซอย 1 
 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15  เมตร  พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 625  ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. กว๎าง 0.55 เมตร 
ยาวไมํน๎อยกวํา 250 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

97 แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ถนน 
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 46/1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
257 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 214 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

6 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า  
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธซอย 39 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- ตํอผนังรางยูฝาวี ค.ส.ล.  
จํานวนไมํน๎อยกวํา 554 เมตร  
- วางทํอลอดถนน Ø 0.6 
เมตร จํานวนไมํน๎อยกวํา  
5 ทํอน  
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร จํานวนไมํน๎อย
กวํา  5  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีระบบ
ระบายนํ้าที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ 
เนําเสีย 
-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 26 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎าง รางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. ยาวไมํน๎อยกวํา  
232  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ฝาวี  
ค.ส.ล. จําวนไมํน๎อยกวํา  
2  บํอ  
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
พื้นที่  8  ตารางเมตร 
- กํอสร๎างคอนกรีตล็อค 
รางยู  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา   
55  ตารางเมตร 
- วางทํอ ค.ส.ล. Ø 0.30  
เมตร  จํานวนไมํน๎อยกวํา  
8 ทํอน 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

780,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

780,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

780,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

780,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ 
เนําเสีย 
-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน  
สุริยเดชบํารุง   
ซอย 1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างทางเท๎า ค.ส.ล.
หนา 0.10  เมตร พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 400 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างคันหินแบบ D  
ยาวไมํน๎อยกวํา 200 ตาราง
เมตร 
- ทาสีนํ้ามันคันหิน  พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 115  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

9 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 21 
เชื่อมซอย 23 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
กว๎าง  0.55 เมตร ยาวไมํ
น๎อยกวํา 516 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล. Ø 
0.80 เมตร ฝา ค.ส.ล. 
ในทางเท๎า จํานวน  2 บํอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

970,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

970,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

970,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

970,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ 
เนําเสีย 
-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

แบบ ผ. 01 
100 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎าง
ศาลาพักคอย  
หน๎าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร๑ 

- เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎มีที่น่ังพักผํอนในชํวง
ที่มาเที่ยวสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร๑ 

- กํอสร๎างอาคารศาลาทรง
ไทยประยุกต๑ ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร ยาว 4.00 
เมตร พร๎อมภูมิทัศน๑พื้นที่ 
ไมํน๎อยกวํา 80 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีศาลาทรง
ไทยประยุกต๑
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

- ประชาชนมีสถานที่
พักผํอนหยํอนใจ 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

11 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน  
รณชัยชาญยุทธ
ซอย 14 แยก 4  
แยก 1  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานดินถม พร๎อมบดอัด
แนํน จํานวนไมํน๎อยกวํา 
400 ลบ.ม. 
- งานลูกรังรองพื้นทาง  
(หนา  0.20 เมตร) จํานวน
ไมํน๎อยกวํา  50  ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

12 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า  
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 9 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 415 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ 
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า
พร๎อมถนน ค.ส.ล.  
ซอยด๎านทิศ
ตะวันออกโรงเรียน 
วัดราษฎรอุทิศ 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกัน 
นํ้าทํวมขังและเนําเสีย 

- งานรื้อผิวทางคอนกรีต เดิม
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,000 ตร.ม. 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,840 
ตร.ม.  
- วางทํอระบายนํ้า ค.ส.ล  
0.60 ม. จํานวนไมํน๎อยกวํา 
291 ทํอน 
- บํอพัก ค.ส.ล.  ทํอ   0.60 
ม.จํานวนไมํน๎อยกวํา 30 บํอ 
- กํอสร๎าง รางยู ฝาวี ค.ส.ล.  
กว๎าง 0.55 เมตร ยาวไมํน๎อย
กวํา 245 เมตร 
- กํอสร๎างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15 x 0.55  เมตร ยาวไมํ
น๎อยกวํา 270  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

3,120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

14 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า  
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 11 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. ความยาวไมํน๎อยกวํา 
426 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

15 โครงการกํอสร๎าง
ประตูควบคุมนํ้า 
เข๎าออกบึงพลาญชัย 

- เพื่อควบคุมระดับ 
นํ้าให๎พอดีให๎อยูํในระดับ 
ที่กําหนด 
- ปูองกันนํ้าล๎นและ 
ทํวมขังทางเดินรอบ 
บึงพลาญชัย 

- กํอสร๎างประตูควบคุมนํ้า
ขนาดประตูกว๎าง 0.70 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- มีประตู
ควบคุมนํ้าที่ได๎
มาตรฐาน 

- ประชาชนได๎ 
ชื่นชมนํ้าในบึง
พลาญชัยที่มีระดับ
สวยงาม 
- ไมํเกิดนํ้าล๎นและ
ทํวมขังทางเดินรอบ
บึงพลาญชัย 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

16 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 21 
แยก 1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 470 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา  404 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

103 แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎าง
สะพานเข๎าบึงพลาญ
ชัย ฝั่งทิศเหนือ 

-  เพื่อความปลอดภัย 
ของประชาชนที่ใช๎สัญจร 
-  เพื่อความสวยงานของ
ภูมิทัศน๑โดยรวมของบึง
พลาญชัยร๎อยเอ็ด 

- งานรื้อสะพานทางทิศ
เหนือเดิมออก 
- กํอสร๎างสะพาน ค.ส.ล. 
กว๎าง ประมาณ 2.5 เมตร 
ยาวประมาณ 90 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

18 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน 
เสนาเริ่มคิด  
(ชํวงถนนเทวาภิบาล-
ถนนราชการดําเนิน 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา  2,060  ตารางเมตร 
- ทําเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางและทาสีคันหินสอง
ข๎างทาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

  
 

104 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

19 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้าและ
ขยายผิวทางถนน
จันทร๑เกษม 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างทํอระบายนํ้า  
ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร 
พร๎อมบํอพัก รวมความยาว 
863  เมตร 
- กํอสร๎างขยายผิวทาง  
ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,041 
ตารางเมตร 
- ตีเส๎นจราจรสีเทอร๑โม
พลาสติกขาว – เหลือง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

6,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

 
 

105 แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอลฟัลท๑ติก 
คอนกรีตถนนเปรม
ประชาราษฎร๑ (ชํวง
ถนนเทวาภิบาล-ถนน
ราชการดําเนิน-ถนน
รัชชูประการ 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- เสริมผิวทางแอลฟัลท๑ติกหนา 
3  เซนติเมตร กว๎างเฉลี่ย 10 
เมตร ยาว 343 เมตร กว๎าง
เฉลี่ย 18 เมตร ยาว 204 เมตร
หรือพื้นผิวจราจรเสริมผิวทาง
แอสฟัสท๑ติกไมํน๎อยกวํา 7 ,100 
ตารางเมตร 
- ตีเครื่องหมายจราจรบนพื้น
ทางด๎วยสีเทอร๑โมพลาสติก พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 260 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 

2,110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

21 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า  
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 28 

- เพื่อให๎การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้า
ทํวมขังและเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 814 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ฝาวี ค .ส.ล. จํานวน
ไมํน๎อยกวํา 32 บํอ 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 270 ตารางเมตร 
- วางทํอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร 
จํานวนไมํน๎อยกวํา 150 ทํอน  
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล.ฝาวี ทํอ Ø  
0.60 ม.จํานวนไมํน๎อยกวํา 16 บํอ  
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรง
เหล็กทํอ Ø 0.60 เมตร จํานวนไมํ
น๎อยกวํา  1 บํอ 
- กํอสร๎างรางยู ค.ส.ล. หนา 
0.15x0.55 เมตร  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 105 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

  

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า  
ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย 4 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและเนําเสีย 

- วางทํอระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร ความยาวไมํน๎อย
กวํา 590  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก 70 บํอ 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
465 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว๎าง 0.60 เมตร 
ยาว 575 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

1,910,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,910,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,910,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,910,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

23 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้าถนน
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 6 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- วางทํอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
Ø 0.40 เมตร ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 534  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก 57 บํอ 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 420 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางวี ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กว๎าง 0.60 
เมตร ยาว 521 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 

1,660,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,660,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,660,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,660,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

24 โครงการกํอสร๎าง
เสริมผิวแอสฟัสท๑
คอนกรีต ถนนรอบ
บริเวณตลาด  
หนองแคน 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- เสริมผิวแอสฟัสท๑คอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 3 ซม. พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 9,897 ตารางเมตร 
- ตีเส๎นจราจรสีเหลือง+สีขาว 
เทอร๑โมพลาสติก พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 417 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

2,990,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,990,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,990,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,990,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

25 โครงการกํอสร๎าง  
ถนน ค.ส.ล.สายคลอง
รอบเมืองด๎านใน  
ชํวงถนนคุ๎มครีสุวรรณ  
- ถนนผดุงพานิช  – 
ถนนกองพล  10 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ลานกิจกรรมที่ดีและ
สวยงามยิ่งขึ้น 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว๎าง 6.00 
เมตร ยาว 471 เมตร พื้นที่
ผิว ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 2,826 
ตาราเมตร 
- ไหลํทางลูกรัง จํานวนไมํน๎อย
กวํา 70 ลูกบาศก๑เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

26 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน  
รณชัยชาญยุทธ  
ซอย 31  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
80 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. ความยาวไมํน๎อยกวํา 
550 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

27 โครงการกํอสร๎าง
ถนนรอบเมือง  
ซอย 7  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
359 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 610 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

1,420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,420,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,420,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,420,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

111 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

28 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 16/1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 53 
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล. ทํอ 
0.60 เมตร จํานวน  1  บํอ 
- วางทํอระบายนํ้า  Ø  0.60 
เมตร ความยาวไมํน๎อยกวํา 2 
เมตร 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
40 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

195,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

195,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

195,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

195,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

 112 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

29 โครงการกํอสร๎างเสริม
ผิวแอลฟัลท๑คอนกรีต
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
(ชํวงหน๎าโรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด-ถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 21) 
 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- เสริมผิวแอลฟัลท๑คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 3 ซม. มีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 15,486 ตาราง
เมตร 
- ตีเส๎นจราจรสีเทอร๑โม
พลาสติก พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,070 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

4,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

30 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ระบบ  
ระบายนํ้า ถนน  
รณชัยชาญยุทธ  
ฝั่งทิศใต๎ (จากหน๎า
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า  
ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 48)  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- วางทํอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
Ø 1.00 เมตร ความยาว 
ไมํน๎อยกวํา 620  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก จํานวน 
70 บํอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  นํ้าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

  

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎าง
และปรับปรุงถนน
เพลินจิต ซอย 2 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,080 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 216 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

32 โครงการกํอสร๎าง
และปรับปรุงถนน
ผดุงพานิช  ซอย 10 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 757 
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล. 
สําหรับทํอ Ø 0.60 เมตร  
จํานวน  2 บํอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

1,410,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน๑สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด  

- เพื่อให๎ประชาชนได๎ 
ใช๎พื้นที่สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
- เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน๑ โดยทํา
การปูบล็อคพื้นคอนกรีต (สี) 
พื้นที่ 9,169 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 4,180 ตารางเมตร 
- วางขอบคันหินสําเร็จรูป 
ความยาว 7,518 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

9,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

9,300,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

9,300,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

9,300,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ใช๎พื้นที่
สาธารณูปโภคที่ได๎
มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น 
- เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดได๎รับการ
พัฒนาปรับปรุงและ
สามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎มา
เที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ด
มากขึ้น 
 
 
 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า 
ถนนคุ๎มวัดปุาเรไร 
ฝั่งทิศตะวันออก  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1,230 ตารางเมตร 
- รางวี ค.ส.ล. ยาวไมํน๎อย
กวํา 380 เมตร 
- ทํอ คอร. 0.80 เมตร 
จํานวน 389 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพักฝาวี ค.ส.ล. 
สําหรับทํอ Ø 0.80 เมตร
จํานวน 44 บํอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

2,790,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,790,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,790,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,790,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

35 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายนํ้า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 25 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  880 
ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 1,890 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

3,820,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

36 โครงการกํอสร๎าง 
ถนนรอบเมือง ซอย 
0/1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างรางวี ค.ส.ล. ยาวไมํน๎อย
กวํา 334 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพักฝาวี ค.ส.ล. 
สําหรับทํอ Ø 0.60 เมตร จํานวน  
38  บํอ 
- วางทํอระบายนํ้า คอร.  Ø   
0.60 เมตร ความยาวไมํน๎อยกวํา 
342 เมตร 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,640 
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

2,210,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 35 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา  606 
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ค.ส.ล. ทํอ 
0.60 เมตร จํานวน  2  บํอ 
- วางทํอระบายนํ้า  Ø   
0.60 เมตร ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 8 เมตร 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1,220 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

1,800,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน๑หลังฝุายนํ้า
ล๎นและปากกระโถน 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎พื้นที่สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน๑ โดยทํา
การทางเดิน ค.ส.ล. พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา  104 ตารางเมตร 
- ปลูกหญ๎านวลน๎อย พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา  395  ตาราง
เมตร 
- ติดตั้งไฟแสงสวําง จํานวน 
10 ต๎น 
- ขยายชํองนํ้า ค.ส.ล. ให๎
กว๎างขึ้นจํานวน 2 ฝั่ง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ใช๎พื้นที่
สาธารณูปโภคที่ได๎
มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น 
- เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดได๎รับการ
พัฒนาปรับปรุงและ
สามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎มา
เที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ด
มากขึ้น 
 
 
 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

39 โครงการกํอสร๎าง
ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 2  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
3,309 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 744 
เมตร 
- รางวี ค.ส.ล. ยาวไมํน๎อยกวํา 
330 เมตร 
- ทํอ ค.ส.ล. 0.80 เมตร 
จํานวน 346 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

4,930,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานวิศวกรรม
กองชําง  

40 โครงการติดตั้ง  
ปูายซอย ภายในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
 
 

-  เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 
และเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
 

- จัดทําและติดตั้งปูายซอย 
จํานวน 40 ปูาย ภายในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีปูายซอย
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย
100% 

- มีปูายซอยที่เป็น
ระเบียบ 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

- ฝุายทะเบียน  
และบัตร  

สํานักปลัดเทศบาล  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟูาแสงสวําง
ถนนเปรมประชา
ราษฏร๑ 

- เพื่อให๎เกิดแสง
สวํางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

- จัดซ้ือโคมไฟแบบหน๎ากว๎างใช๎
ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต๑
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้งครบชุดบน
เสา คอร. ของการไฟฟูาแทน
โคมไฟ 40 วัตต๑ จํานวน 12 ชุด 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จํานวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและผู๎
สัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

2 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟูาแสงสวําง
ถนนรณชัยชาญยุทธ
ชํวงสามแยกถนน
จันทร๑เกษมถึงสี่แยก
สหกรณ๑การเกษตร 
 
 
 

- เพื่อให๎เกิดแสง
สวํางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

-  จัดซ้ือโคมไฟแบบหน๎ากว๎างใช๎
ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต๑
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้งครบชุดบน
เสา คอร. ของการไฟฟูาแทน
โคมไฟ 40 วัตต๑ จํานวน 20 ชุด 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จํานวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและผู๎
สัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟูาแสงสวําง
ถนนเสนาเริ่มคิด
ตลอดแนว 

- เพื่อให๎เกิดแสง
สวํางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

- จัดซ้ือโคมแบบหน๎ากว๎าง
ใช๎ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 
วัตต๑ พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง
ครบชุดบนเสา คอร. ของ
การไฟฟูาแทนโคมไฟ 40 
วัตต๑ จํานวน 12 ชุด 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จํานวน  
1  แหํง 

- ทําให๎เกิดความ
สวยงามสวํางไสวมี
ความปลอดภัยแกํ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

4 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟูาแสงสวําง
ถนนรัฐกิจไคลคลา
ชํวงวงเวียนโหวดถึง 
สี่แยกสหกรณ๑
การเกษตรอําเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎เกิดแสง
สวํางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

-  จัดซ้ือโคมแบบหน๎ากว๎างใช๎
ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต๑
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้งครบชุด 
บนเสา คอร. ของการไฟฟูาแทน
โคมไฟ 40 วัตต๑ จํานวน 12 
ชุด 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จํานวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและ 
ผู๎สัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการซํอมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟแสงสวําง
ที่รับการถํายโอน 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- จัดซ้ือโคมไฟ หลอดไฟ
โซเดี่ยม อินิกเตอร๑ บารฺหลาด 
ขนาด 250 วัตต๑ สายไฟ NYY 
เพื่อใช๎ในการปรับปรุงซํอม
เปลี่ยน  

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ติดตั้งไฟแสง
สวํางจํานวน  
1  แหํง 

- ประชาชนที่
สัญจรไปมาในเขต
เทศบาลมีความ
ปลอดภัย  

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

6 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกร๎อยเอ็ดพลาซํา 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- จัดชื้อโคมไฟหลอด LED 
ขนาดดวงโคม 300 มม.เพื่อ
ซํอมเปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ชํารุด
และเกํา จํานวน 24 ชุด 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

7 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกลาดหน๎าบ๎านไผํ 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- จัดชื้อโคมไฟหลอด LED 
ขนาดดวงโคม 300 มม.เพื่อ
ซํอมเปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ชํารุด
และเกํา จํานวน 24 ชุด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณห๎าแยกโค๎ง
ประปาถนนรณชัยตัด
กับถนนศรีเทวา 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  5 ต๎น  หัวสัญญาณ
ไฟ LEDแบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 5 
ชุดแบบสี่ดวงโคม จํานวน 5 
ชุด ติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน 5 ชุด 
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 
 

124 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหลัง
โรงพยาบาล 
(หลังตึกมหาวิโร) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  4 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จํานวน 4 ชุดแบบสี่
ดวงโคม จํานวน 4 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน 4 ชุด 
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถจํานวน 
1 ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

+ 

125 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
หายโศรกตัดกับ
ถนนขัติยะวงษ๑ 
(หน๎าตลาดสระทอง) 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุดแบบสี่ดวงโคม
จํานวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LEDจําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 
 

126 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษ๑ตัดกับถนน
ทองทวี 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ต๎นเสาเตี้ย 
2 ต๎น  หัวสัญญาณไฟ 
LEDแบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จํานวน 4 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 4 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จํานวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะ มีจอ LED
จําลองจังหวะการเดินรถ
จํานวน 1 ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 

127 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
รัชชูประการตัดกับ
ถนนรัฐกิจไคลคลา 
(สี่แยกอุตสาหกรรม) 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคม ขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 
 128 

แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
สุริยเดชบํารุง ซอย 1 
ตัดกับถนนสุริยเดช
บํารุง (แยกร๎านซิน
แซ) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ต๎นเสาเตี้ย 
2 ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จํานวน 6 ชุด 
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 6 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จํานวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED 
จําลองจังหวะการเดินรถ 
จํานวน 1 ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 

129 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
คชพลายุกต๑ตัดกับ
ถนนรอบเมืองด๎าน
นอก (แยกสะพาน
เทศบาล1) 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
4 ต๎นเสาเตี้ย 4 ต๎น รวม 4
ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคม ขนาด 
300 มม. จํานวน 8 ชุด 
แบบสี่ดวงโคมจํานวน 8 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
จํานวน 8 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ จํานวน 1 ตู๎ พร๎อม
หลังคา 
 
 
 
 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนสุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช (หน๎าวัดกลาง) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ต๎น เสาเตี้ย 
2 ต๎น  หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 
4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จํานวน 4 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ  
มีจอ LED จําลองจังหวะ
การเดินรถจํานวน 1 ตู๎ 
พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

131 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช  (แยกดาวรุํง 
การพิมพ๑) 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน 2 ต๎น เสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LEDจําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 
 

132 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนหายโศรก
ตัดกับถนนรอบเมือง 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบ 
เสาสูง จํานวน  2 ต๎น  
เสาเตี้ย 2 ต๎น หัวสัญญาณ
ไฟ LEDแบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 
4 ชุด แบบสี่ดวงโคม
จํานวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จํานวน 4 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ 
มีจอ LED จําลองจังหวะ
การเดินรถ จํานวน 1 ตู๎
พร๎อมหลังคา 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

133 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

18 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนศรีเทวาตัด
กับถนนเทวาภิบาล 
(แยกหน๎าปูอมดาว) 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดปัญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ต๎น  เสาเตี้ย 4 
ต๎น  หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวงโคม ขนาด 
300 มม. จํานวน 6 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 6 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน 4 ชุด 
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู๎ พร๎อมหลังคา 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

19 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน
กระพริบ LED 
 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปัญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
กระพริบแบบโชลําเชลล๑  
Ø 300  มม. ชนิด LED  
เสา Ø 4” สูง 3 เมตร 
จํานวน 20 ชุด 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

20 โครงการเปลี่ยนสาย
เมนและจุดควบคุม
การ เปิด-ปิด ไฟฟูา
สาธารณะ 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
ใช๎งานของไฟฟูา 
แสงสวํางสาธารณะ  
- เพื่อให๎ระบบเปิด-ปิด
ตรงเวลาและพร๎อม
เพียงกัน 

- จัดรื้อสายเมนไฟฟูา
อลูมิเนียมสีดํา ขนาด 50 
ตร.มม.เปลี่ยนแทนสายไฟ
เดิมทีมีขนาดเล็ก ชํารุด
และใช๎งานมานาน  
- ติดตั้งชุดควบคุมการ  
เปิด-ปิดไฟฟูาแบบ
อัตโนมัติสามารถตั้งเวลา
ได๎พร๎อมระบบปูองกัน
ไฟฟูาลัดวงจร จํานวน 2 
จุด 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มี
ประสิทธิภาพ
การใช๎งาน 
เพิ่มขึ้น 90% 

- ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

135 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

21 ติดตั้งชุดควบคุม 
การเปิด-ปิดไฟฟูา
สาธารณะ 

- เพื่อประหยัด
พลังงาน 
- เพื่อความเที่ยงตรง
ในการเปิดปิดไฟฟูา 
- เพื่อความปลอดภัย 

- จัดชื้อวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ติดตั้งชุดควบคุมไฟฟูา
สาธารณะ จํานวน 40 ชุด 
ประกอบด๎วย 
- Main CB 63 A 
- Digital Timer 
- Magmatic Contractor 
63 A 
- วงจรควบคุมและอุปกรณ๑
ประกอบ 
 
 
 
 
 

190,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

190,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

190,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

190,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มี
ประสิทธิภาพ
การใช๎งาน 
เพิ่มขึ้น 90% 

-ไฟฟูาสาธารณะมี
ความปลอดภัยมี
เวลาการ เปิด-ปิด  
ที่ตรงเวลาพร๎อมกับ
จุด 
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 
 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
       แนวทางการพัฒนา  2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 

        2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 
2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ๑ของชุมชน 

 

-  เพื่อสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

-  จัดตั้งกลุํมอาชีพ   
3  กลุํม  จํานวน  90  
ครอบครัว 
-  ฝึกอบรมอาชีพ  
-  สนับสนุนจัดทําสินค๎า
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  รายได๎ของ
ประชาชนและ 
คุณภาพสินค๎าที่
ผลิตได๎ เพิ่มขึ้น
80% 

-  ประชาชนที่เข๎ารํวม
กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพิ่มขึ้น  9,000  
บาท/คน/เดือน 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การแขํงขันทาง
การค๎าของ
ผู๎ประกอบการ 
 

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู๎
แกํผู๎ประกอบการ 

-  จัดการประชุม 
/สัมมนา/ฝึกอบรม 
/ปฎิบัติการ
ผู๎ประกอบการ 2 ครั้ง  
จํานวน  100  คน  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  
ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎เพื่อขึ้น 
80% 

-  ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎มีทักษะในการ
ประกอบ-การและมี
ประ-สิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการฝึกอาชีพแกํ
กลุํมผู๎สนใจ 

-  เพื่อให๎ความรู๎ 
และแนวทางการ
ประกอบอาชีพแกํกลุํม
ผู๎สนใจ 

-  ฝึกอบรมกลุํมอาชีพ  
3  กลุํมอาชีพ 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  มีสินค๎าใหมํ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  สามารถสร๎าง
ผู๎ประกอบการราย
ใหมํเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 
2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศร ษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการสํงเสริม
การตลาดหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ๑  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมด๎าน
การตลาดให๎แกํกลุํม
อาชีพ 
-  เพื่อสร๎างเครือขําย
การจําหนํายหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ 
ทั้งในและนอกพื้นที่ 

-  จัดตลาดจําหนําย
สินค๎าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑ของเทศบาล
และเครือขํายหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ๑  ทั้งใน
และนอกพื้นที่  จํานวน  
3  ครั้ง/ 1 ปี 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  มีเครือขําย
เพิ่มขึ้น 80% 

-  กลุํมอาชีพของ
เทศบาลมีชํองทาง 
ในการจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑ของตนเอง
มากขึ้น 
-  เกิดเครือขํายหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑
และทั้งในและนอก
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-  เพื่อสนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว 
 

-  สร๎างความเข๎าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจชุมชน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ประชาชนมี
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลเข๎าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีกิจกรรมที่สนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 
2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเท่ียว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑
สถานที่ทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
รวมทั้งคนตํางจังหวัด
และชาวตํางชาติได๎รับ
ทราบแหลํงทํองเที่ยว 
ในเขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเป็นการกระตุ๎น 
ให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามา
ทํองเที่ยวมากขึ้น 

-  จัดทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่
ทํองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จํานวน 
1,500 ฉบับ  เพื่อแจก
ให๎ 
1) ประชาชนทั่วไป 
2) หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
3) อปท.ทั่วประเทศ 
4) นักทํองเที่ยว 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
ได๎รับทราบข๎อมูล
ด๎านการทํองเที่ยว
ของจังหวัดร๎อยเอ็ด
มากขึ้น 
-  เศรษฐกิจภายใน
เขตเทศบาลฯ ดีขึ้น 

- งานบริการ 
และเผยแพรํวิชาการ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

2 โครงการวัฒนธรรม
สัญจร 

-  เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให๎แกํสภา
วัฒนธรรมดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค๑ 

-  อุดหนุนงบประมาณ
ให๎แกํสภาวัฒนธรรม 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- สภาวัฒนธรรม
ได๎รับการอุดหนุน 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎สนับสนุน
งบประมาณให๎แกํ 
สภาวัฒนธรรม 

สํานักการศึกษา  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
แนวทางการพัฒนา       3.1  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 
1.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
1.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ 
 
 

- เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ  ใน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม  กีฬา  
นันทนาการ 
 

-  ให๎การสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ  ดังน้ี 
1) ยุวพุทธิกสมาคมร๎อยเอ็ด 
2) สนับสนุนเทศบาลที่เป็น
เจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

- ยุวพุทธิก
สมาคมได๎รับ
การสนับสนุน 
/บริการครบ
100% 
- นักเรียน 
ในสังกัดได๎ 
เข๎ารํวมการ
แขํงขันครบ 

-  เทศบาลฯสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืนครบ   
-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
ประโยชน๑จากกิจกรรม
โครงการของหนํวยงาน
อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา  
 

2 โครงการแขํงขัน
SBMLD 
โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อเป็นการวัดผล
และประเมินผลในการ
ดําเนินกิจกรรม 
SBMLD ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- จัดการแขํงขันกิจกรรม
SBMLD  ของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดง
ศักยภาพและนําเสนอ
ผลงานที่เป็นผลจากการ
ดําเนินโครงการ  SBMLD 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียนใน
สังกัดเข๎ารํวม
กิจกรรมการ
แขํงขันได๎ครบ
ทุกโรงเรียน 

- นักเรียนได๎แสดง
ศักยภาพและนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน
โครงการ  SBMLD 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนรํวมกับ
โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร๑ ,จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย,โรงเรียน
อนุบาลกรแก๎วและ
มหาวิทยาลัยมหาสาร-
คาม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อจัดระบบการ
เรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
-  สํงเสริมให๎บุคลากร
ครูได๎รับประสบการณ๑
การจัดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให๎นักเรียน
ได๎รับความรู๎ประสบ-
การณ๑ทางวิชาการ  

-  จัดการอบรมนิเทศ
ติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูในสังกัดเทศบาลฯ   
จํานวน  332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต๎นแบบ 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- พนักงานครู
และนักเรียน
ได๎รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ครบ 100% 

-  โรงเรียนในสังกัด
บุคลากรครู  นักเรียน 
พัฒนาตนเองอยําง
ตํอเน่ือง 
-  นักเรียนได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  

สํานักการศึกษา  

4 โครงการเปิดอาคาร
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-   เพื่อเปิดอาคารเรียน
ที่ได๎รับการจัดสรรงบ
จากกรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 
 
 

-  เปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เปิดอาคารใน
สังกัดเทศบาลฯ 
ได๎ครบ 100% 

-   เทศบาลมีอาคารเรียน
ที่ดีและได๎ทําพิธีเปิด
อาคารเรียน 
อยํางเป็นทางการ 
 
 

-  ฝุายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหวําง
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะ
อีซูโมะประเทศญี่ปุุน
และสถาบันขงจ้ือ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและ 
เมืองฝางเฉิงกําง 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาด๎านการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อเชื่อม
สัมพันธไมตรี โดย
การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู 
นักเรียน ปีการศึกษา
ละ  1 ครั้ง 
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

- เทศบาลฯ 
ได๎เชื่อมความ
สัมพันธไมตรีกับ
ตํางประเทศได๎
ครบ 100% 

-  ได๎เผยแพรํด๎าน
การศึกษาวัฒนธรรม  
ประเพณีและพัฒนา 
การเรียนรู๎ของครู 
นักเรียนและผู๎ทรงคุณวุฒิ  

-  ฝุายกิจการโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  เพื่อให๎โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่
มีมาตรฐาน 
-  เพื่อให๎มีการ
ฝึกอบรมครูในการ
พัฒนาการใช๎หลักสูตร
ให๎มีประสิทธิภาพ 

-  ฝึกอบรมครูในการ
พัฒนาการใช๎หลักสูตร
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียนใน 
สังกัดสามารถ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
ได๎ครบทุกโรงเรียน 

-  โรงเรียนมี 
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่มีมาตรฐาน 
-  ครูสามารถ 
พัฒนาการใช๎ 
หลักสูตรได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
 

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

7 โครงการเข๎าคําย 
ทางวิชาการตาม 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู๎ทั้งครูและ
นักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโดย
คัดเลือกนักเรียน 
ในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลฯ จํานวน 960  
คน   ได๎เข๎าคํายทาง
วิชาการ  จํานวน 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎และกลุํม
ปฐมวัยตามระยะเวลา 
และปฏิทินงาน   
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- สามารถจัด
กิจกรรมกลุํม
วิชาการ 
ได๎ครบทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 

-  ครูและนักเรียน 
ได๎มีการพัฒนา 
การจัดกิจกรรม  
ทักษะเพิ่มเติม
นอกจากที่ได๎รับ
ความรู๎จากห๎องเรียน 

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการและแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

-  เพื่อเผยแพรํผลงาน
การจัดการศึกษาตํอ
ชุมชนระดับภาค 
และระดับประเทศ 
 

-  ครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด  
จํานวน 350 คน รํวม 
จัดนิทรรศการและ 
แขํงขันทางวิชาการ
การศึกษาระดับภาค 
และระดับประเทศ 
 
 

1,150,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,150,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,150,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,150,000 
(งบเทศบาล) 

 

- นักเรียนได๎เข๎า
รํวมการแขํงขัน
ทักษะทาง
วิชาการระดับ
ภาค/ระดับ 
ประเทศครบ 
100% 
 

-  ได๎เผยแพรํโดย
แสดงนิทรรศการอยําง
สมบูรณ๑ 
-  ครูและนักเรียนนํา
ชื่อเสียงมาสูํองค๑กร 

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

9 โครงการนิเทศ
การศึกษา 

-  เพื่อให๎ครูได๎พัฒนา
ตนเองอยํางตํอเน่ือง 
-  เพื่อพัฒนาครู 
สูํการมีใบประกอบ
วิชาชีพครู 
 

-  นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงานครู 
ในสังกัดได๎รับการ
นิเทศได๎ครบ 
100% 

-  ครูในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลฯ ได๎พัฒนา
ตนเองอยํางตํอเน่ือง 
-  ครูได๎รับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เพื่อให๎โรงเรียนจัด
การศึกษาอยํางมี
คุณภาพตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 
 

- ประเมินคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ  8  โรงเรียน 
ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- โรงเรียน 
ในสังกัดมีการ
ประกันคุณภาพ 
ครบ 100% 

- โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลฯ เข๎าสูํระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเน่ือง   

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

11 โครงการแขํงขัน
กิจกรรมทางวิชาการ
และเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
 

-  เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ครูและนักเรียนเข๎ารํวม
การแขํงขันทางด๎าน
วิชาการระดับภาคและ
ระดับประเทศ  
 

-  จัดกิจกรรมแขํงขัน
วิชาการสําหรับนักเรียน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป
แขํงระดับภาค 
-  คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนคนเกํง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เข๎าแขํงขัน  ที่กรม
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียนเป็น
ตัวแทนเข๎ารํวม 
การแขํงขันฯ
100% 

-  ครูและนักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ 
ได๎รํวมกิจกรรมแขํงขัน
วิชาการอยํางตํอเน่ือง  

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
ภาษาตํางประเทศ 
 

- เพื่อให๎ครู นักเรียน 
ได๎รับความรู๎
ภาษาตํางประเทศ  
จากเจ๎าของภาษา  
-  เพื่อเตรียมตัวเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
 

- รับชาวตํางชาติมาชํวย
พัฒนาการเรียน
ภาษาตํางประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล จํานวน  8  
โรงเรียน 
 

2,620,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,620,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,620,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,620,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นักเรียนใน 
สังกัดได๎เตรียม
ความพร๎อม AEC 
ครบ 100% 

- ครู  นักเรียน ได๎รับ
ความรู๎ด๎านภาษา 
ตํางประเทศเพิ่มขึ้น 

-  หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

13 โครงการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
รํวมกับสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
ร๎อยเอ็ดและระดับ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข๎า
แขํงขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการตํอชุมชน 

-  นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เป็นตัวแทนของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน120 คน ตํอปี  
ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน 
ในสังกัดมีความ
พร๎อมในการเข๎า
รํวมการแขํงขัน
ทักษะทาง
วิชาการระดับ
ภาคครบ 
100% 

-  นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เป็นตัวแทนของ
จังหวัดร๎อยเอ็ดเข๎า
รํวมการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- หนํวยศึกษานิเทศก๑ 
สํานักการศึกษา  

 

แบบ ผ. 01 
148 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อให๎
คณะกรรมการมี 
สํวนรํวมในการพัฒนา
การศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุม
คณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน  
จํานวน130คน / 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  คณะกรรม 
การขั้นพื้นฐาน 
ได๎เข๎ารํวม
ประชุมครบ 
100% 
ทุกโรงเรียน 
 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่เพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  

15 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาและประชุม
กํอนปิดภาคเรียน 
 

-  เพื่อมอบ
ประกาศนียบัตร 
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา 

-  มอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนชั้น ป.6  ม.3  
และ ม.6 โรงเรียน
อนุบาลในสังกัด 
เทศบาลฯ จํานวน  
1,000คน จํานวน  
1 ครั้งตํอปีการศึกษา 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  นักเรียน 
ในสังกัดที่สําเร็จ
การศึกษาและ 
ครูได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมครบ
100% 

-  ผู๎ปกครอง นักเรียน
และชุมชนได๎รํวม
กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร 
 

-  งานโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการเด็กพิการ 
และเด็กพิเศษเรียน 
รํวมโรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไรและ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อให๎เด็กพิการ
และเด็กพิเศษได๎รับ
การพัฒนาอยําง
ตํอเน่ืองถูกต๎องและ
เหมาะสม 

-  เด็กพิการและเด็ก 
พิเศษเรียนรํวมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

- เด็กพิเศษเรียน
รํวมได๎รํวม
โครงการ ครบ 
100% 

-  เด็กพิการเรียนรํวม
ได๎รับการพัฒนา
การศึกษาอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 

-  งานโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  

17 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู๎นักเรียน 
 

- เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ๑ 
การเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ ของ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  
ทั้งในจังหวัดและ
ตํางจังหวัด 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

- เด็กนักเรียนได๎
เข๎ารํวมศึกษา 
แหลํงเรียน 
ได๎ครบ 100% 

- ครู  นักเรียน  ได๎รับ
ความรู๎ประสบการณ๑ 
จากแหลํงการเรียนรู๎ 
ตําง ๆ  เพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  

18 โครงการวันครู -  เพื่อระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย๑  สํงเสริม
และเชิดชูเกียรติครู 

-  จัดพิธีทําบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการรําลึกพระ
คุณครู จํานวน 250 คน 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- พนักงานครูใน
สังกัดได๎เข๎ารํวม
โครงการครบ
100% 

-  ผู๎เข๎ารํวมงานระลึก 
ถึงพระคุณครูบูรพาจารย๑
และเห็นความสําคัญของ
อาชีพครู 

- งานโรงเรียน 
สํานักการศึกษา  

 150 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการโรงเรียนกีฬา 
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎
มีความรู๎ความสามารถ
เพื่อมํุงไปสูํความ 
เป็นเลิศเฉพาะ
ทางด๎านกีฬา 
 

-  จัดอบรมให๎ความรู๎
หรือจัดซ้ืออุปกรณ๑วัสดุ
ฝึกกีฬาหรือชุดแตํงกาย/
ชุดฝึกซ๎อมให๎แกํนักเรียน
โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่น
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

- นักเรียน
โรงเรียนกีฬา
ท๎องถิ่นสามารถ
พัฒนาทักษะ 
ด๎านกีฬา 
ได๎ครบทุก
ประเภทกีฬา 

-  สามารถผลิตนักกีฬา
ในนามโรงเรียนกีฬา
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด
และเป็นนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- งานกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา 

20 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน   
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย๑
เยาวชนต๎นแบบ ใน
การออกกําลังกาย
ภายในศูนย๑เยาวชน 
 
 

-  จัดหาอุปกรณ๑การกีฬา
ในการออกกําลังกาย
ภายในศูนย๑เยาวชน 
(เกาะกลางบึงพลาญชัย) 
-  ซํอมแซมครุภัณฑ๑และ
อุปกรณ๑ตําง ๆ ภายใน
ศูนย๑  และคําใช๎จํายอ่ืนที่
เก่ียวข๎องและมีความ
จําเป็น ฯลฯ 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- สามารถ
สํงเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชน 
ได๎ครบทุกด๎าน
100% 

-  ศูนย๑เยาวชนต๎นแบบ
เป็นศูนย๑ที่ดีสามารถ
ให๎บริการแกํผู๎มาใช๎
บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป 

-  งานกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

21 โครงการศูนย๑
เยาวชนเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย๑
เยาวชนต๎นแบบ ใน
การออกกําลังกายและ
เลํนกีฬาภายในศูนย๑
เยาวชนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
- เพื่อเป็นศูนย๑ในการ
รณรงค๑เพื่อปูองกันและ
แก๎ปัญหายาเสพติด 
 
 

-  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ๑
การกีฬา สําหรับใช๎
สําหรับออกกําลังกาย
และเลํนกีฬาภายในศูนย๑
เยาวชนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  (เกาะกลางบึง
พลาญชัย) 
-  ซํอมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ตําง 
ๆ ภายในศูนย๑เยาวชน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดอบรมพัฒนาเด็ก
เยาวชนทั้งในและนอก
ระบบในการรณรงค๑เพื่อ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- สามารถ
สํงเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนทั้งใน
และนอกระบบ
รวมทั้งประชาชน 
ได๎ครบทุกด๎านได๎ 
100 

-  ศูนย๑เยาวชนต๎นแบบ
เป็นศูนย๑ที่ดีสามารถ
ให๎บริการแกํผู๎มาใช๎
บริการได๎อยํางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
ให๎เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

-  งานกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

22 โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด นักเรียน
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด  
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ดและ
เด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎ดื่มนมและ 
มีรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  
ดังน้ี 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ตลอดปีงบประมาณ  
จํานวน  3,950 คน 
รวม  260 วัน 
(อนุบาล–ป.6) 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด
และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด จํานวน 
6,600 คน รวม  260 
วัน 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

- จัดซ้ืออาหาร
เสริมให๎แกํ
นักเรียนในสังกัด 
และนอกสังกัด
ตั้งแตํระดับกํอน
ประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ได๎รับอาหาร
เสริม(นม)ครบ
ทุกคน 100% 
 
 

- นักเรียนที่ได๎รับการดื่ม
นมมีรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ตามเกณฑ๑
มาตรฐานที่กําหนด 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   -  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จํานวน 180 
คน รวม 280 วัน 
- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑วัด
เหนือ จํานวน 35 คน 
รวม 280 วัน 
-  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนกีฬา
ท๎องถิ่น จํานวน 60 คน  
รวม 260 วัน 
- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 
จํานวน 50 คน รวม 
280 วัน 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 
 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

   

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

23 โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ด เด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
และเด็กเล็กประจํา
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กคุ๎ม
สระบัวศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ๎าม๎า ได๎
รับประทานอาหาร
และมีรํางกายแข็งแรง 

- จ๎างเหมาทําอาหาร  
ดังนี้ 

- จ๎างเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จํานวน  3,950 คน  รวม  
200  วัน   
- จ๎างเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน 
ร.ร.เมืองร๎อยเอ็ด 
และนักเรียน ร.ร.อนุบาล
ร๎อยเอ็ดจํานวน  6,600  
คน  รวม  200  วัน 
- จ๎างเหมาทําอาหาร
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จํานวน  180 
คน 280  วัน 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 

1,008,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 

1,008,000 
 
 
 

- นักเรียน 
ในสังกัดและ
นอกสังกัดตั้งแตํ
ระดับกํอน
ประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน100% 
 

- นักเรียนที่ได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวันมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ตามเกณฑ๑
มาตรฐานที่กําหนด 

สํานักการศึกษา  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - จ๎างเหมาทําอาหาร
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑วัด
เหนือ  จํานวน  35  คน  
รวม  280  วัน 
-  จ๎างเหมาทําอาหาร
สําหรับนักเรียน ร.ร.กีฬา
ท๎องถ่ิน  จํานวน  60 คน  
รวม 200 วัน 
- จ๎างเหมาทําอาหาร
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า  
จํานวน  50 คน  รวม  
280 วัน 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

   

24 โครงการสํงเสริม   
รักการอําน 

- เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
รักการอํานมีความ
อยากรู๎อยากเรียน 
อยากศึกษาค๎นคว๎า 

- จัดหาหนังสือประเภท
ตําง ๆ และจัดกิจกรรม
ในการสํงเสริมรักการ
อํานให๎แกํเด็กนักเรียนใน
สังกัด 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็กนักเรียนรัก
การอํานเพิ่มขึ้น 
ครบร๎อยละ 
100 

- สามารถสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
รักการอํานมีความ
อยากรู๎อยากเรียน
อยากศึกษาค๎นคว๎า
เพิ่มขึ้น  

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

25 โครงการพัฒนา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู๎เก่ียวข๎อง 
 

- เพื่อคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เข๎ารับการอบรมตาม
หลักสูตรตํางๆ 

- คัดเลือก ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเข๎ารับ
การอบรม 

750,000 
(งบอุดหนุน) 

 

750,000 
(งบอุดหนุน) 

 

750,000 
(งบอุดหนุน) 

 

750,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- พนักงานครูใน
สังกัดได๎เข๎ารับ
การอบรม
หลักสูตรที่กรม
สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
จัดอบรมครบทุก
หลักสูตร 

- ไดค๎รู  และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นและ
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ 

สํานักการศึกษา  

26 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือห๎องสมุด
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎โรงเรียนมี
หนังสืออํานค๎นคว๎าที่
ห๎องสมุดโรงเรียนและ
ห๎องสมุดศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดอยํางเพียงพอ 

-  จัดซ้ือหนังสือ
ห๎องสมุดให๎โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด รวม  8  แหํง 

800,000 
(งบอุดหนุน) 

 

800,000 
(งบอุดหนุน) 

 

800,000 
(งบอุดหนุน) 

 

800,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- จัดซ้ือหนังสือ
วัสดุอุปกรณ๑
สําหรับพัฒนา
ห๎องสมุดให๎แกํ
โรงเรียนในสังกัด 

-  โรงเรียนมีหนังสือ
ห๎องสมุดอํานอยําง
เพียงพอ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการศึกษา 
ของนักเรียน 

สํานักการศึกษา  

 
  

157 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

27 โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ของ
โรงเรียนสําหรับ
เป็นฐานในการ 
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดให๎เป็น 
แหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ  
ให๎เป็นฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
 

-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จํานวน  8  โรงเรียน  
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
ชุมชน 
-  ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  จํานวน  
20  ชุมชน  สามารถใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียนในสังกัด
สามารถพัฒนา
แหลํงเรียนใน
โรงเรียนได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
ชุมชน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ เป็นฐานใน
การจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต 
-  เกิดความรํวมมือ
ระหวํางโรงเรียน วัด 
และชุมชน ในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

สํานักการศึกษา  

28 โครงการศูนย๑การ
เรียนรู๎สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-  เพื่อพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ให๎แกํเด็กใน
ระดับปฐมวัย 
 

-  จัดศูนย๑การเรียนรู๎
สําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

350,000 
(งบอุดหนุน) 

350,000 
(งบอุดหนุน) 

350,000 
(งบอุดหนุน) 

350,000 
(งบอุดหนุน) 

- โรงเรียนใน 
สังกัดสามารถพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎สําหรับ
เด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัดเป็น
แหลํงเรียนรู๎อยูํในระดับ
ที่สูงขึ้น 
 

สํานักการศึกษา  

158 
แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

29 โครงการพัฒนา 
ครูผู๎ดูแลเด็กของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-  เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก
เล็กมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเข๎า
รับการอบรมหลักสูตร
ตําง ๆ 

-  คัดเลือกครูผู๎ดูแลเด็ก
เล็กเข๎ารับการอบรมตาม
หลักสูตรตําง ๆ  

63,000 
(งบอุดหนุน) 

63,000 
(งบอุดหนุน) 

63,000 
(งบอุดหนุน) 

63,000 
(งบอุดหนุน) 

- พนักงานครู/
ผู๎ดูแลเด็กเข๎ารับ
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กรมฯ 
จัดได๎ครบ 
100% 

-  ครูผู๎ดูแลเด็กเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษากรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
 

สํานักการศึกษา  

30 โครงการประกวด
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 

-  เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับรางวัล 
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมี
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 
เพื่อสํงเข๎าประกวด 
 
 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียน/ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสํง
แผนเข๎าประกวด 
ได๎ครบ100% 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด , ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดํน 

สํานักการศึกษา  

 
 

159 แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

31 โครงการเข๎ารํวม
ชุมนุมลูกเสือ
ท๎องถิ่นไทย   

-  เพื่อเข๎ารํวมการ
ชุมนุมลูกเสือไทย
ท๎องถิ่นไทย 
- เพื่อสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและ
เนตรนารี โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดเข๎า
รํวมชุมนุมลูกเสือท๎องถิ่น
ไทยกับจังหวัดที่เป็น
เจ๎าภาพ 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

- เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดสามารถ
เข๎ารํวมโครงการ
ชุมนุมลูกเสือ
ท๎องถิ่นไทยได๎ครบ
100% 

- ลูกเสือ-ยุวกาชาด
และเนตรนารี โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับ
ประสบการณ๑เพิ่ม 
มากขึ้น 
 

สํานักการศึกษา  

32 โครงการพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอนโดยการมี
สํวนรํวมของครู
ชุมชนและ
นักเรียน 

- เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
ได๎มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนรํวมกัน
ระหวํางครู ชุมชน 
นักเรียน 
 

- จัดทําสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีสํวนรํวม
ของครูชุมชนและ
นักเรียนให๎แกํโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

280,000 
(งบอุดหนุน) 
 

 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- โรงเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนครบ
ร๎อยละ 100 

- สามารสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
ได๎มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนรํวมกัน
ระหวํางครู ชุมชน 
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

สํานักการศึกษา 
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แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

33 โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนา 
ท๎องถิ่น (SBMLD) 
 

-  เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งของ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- เพื่อสํงเสริมให๎
โรงเรียนเป็นฐานใน 
การพัฒนาท๎องถิ่นให๎
ประชาชนเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต 

-  แตํงตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นพื้นฐานคณะกรรมการ
ศึกษาและชุมชนรํวม
วางแผนในการดําเนินงาน
โครงการเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของ
ชุมชน 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
สามารถพัฒนา
โครงการ
(SBMLD) 
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 

-  โรงเรียนต๎นแบบที่มี
การบริหารจัดการโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

- ฝุายบริหารการศึกษา 
สํานักการศึกษา  

 
 

 

34 โครงการสํงเสริม 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน นอก
ระบบการศึกษา 
(เด็กเรํรํอน) ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
เป็นกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาท๎องถิ่น  
ที่ยั่งยืน 
 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จํานวน 40 คน 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- เด็กและ
เยาวชนนอก
ระบบ
การศึกษา 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
ครบร๎อยละ 
100 

- เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

สํานักการศึกษา 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

35 คําปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็ก
ยากจนระดับ
ประถมศึกษา 
 

- เพื่อลดภาระ
คําใช๎จํายผู๎ปกครอง
ของนักเรียนยากจนให๎
ได๎รับการศึกษาดีขึ้น 
 

- เด็กนักเรียนยากจน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
จํานวน 2,774 คน 
 
 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

- เด็กนักเรียน
ยากจนได๎รับ
ปัจจัยพื้นฐาน 
ครบร๎อยละ
100 

- ทําให๎ลดภาระ
คําใช๎จํายผู๎ปกครองของ
นักเรียนยากจนให๎ได๎รับ
การศึกษาดีขึ้น 
 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

36 คําจัดการเรียน
การสอนรายหัว
ระดับอนุบาล 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
ได๎รับสื่อการเรียนครบ
ทั้ง 762 คน 
 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 
 

 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 
 

 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 
 

 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 
 

 

- เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบร๎อย
ละ 100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

37 คําจัดการเรียน
การสอนรายหัว
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 1 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียน ศพด.1 
 

272,000 
(งบอุดหนุน) 

 

272,000 
(งบอุดหนุน) 

 

272,000 
(งบอุดหนุน) 

 

272,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

38 คําจัดการเรียน
การสอนรายหัว
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 2 
หนองหญ๎าม๎า 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียน ศพด.2 
 

51,000 
(งบอุดหนุน) 

 

51,000 
(งบอุดหนุน) 

 

51,000 
(งบอุดหนุน) 

 

51,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

39 คําจัดการเรียน
การสอนรายหัว
ระดับ
ประถมศึกษา 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 
 

 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 
 

 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 
 

 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 
 

 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

40 คําอุปกรณ๑การ
เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

1,139,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,139,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,139,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,139,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

41 ค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับ
อนุบาล 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

- เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบ 
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

42 คําเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพื่อให๎นักเรียนนําไป
เลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

2,103,120 
(งบอุดหนุน) 

 

2,103,120 
(งบอุดหนุน) 

 

2,103,120 
(งบอุดหนุน) 

 

2,103,120 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบครบ
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบ คนละ 2 ชุด 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

43 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพื่อให้ทุกคนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพส่งเสริมเด็ก
เก่งให้มีความเป็นเลิศ
และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,402,080 
(งบอุดหนุน) 

 

1,402,080 
(งบอุดหนุน) 

 

1,402,080 
(งบอุดหนุน) 

 

1,402,080 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
การพัฒนาสูงขึ้น
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่ง
ให้มีความเป็นเลิศและ
แก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

44 คําใช๎จํายกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
ระดับอนุบาล 
 

- เพื่อให๎ทุกคนได๎รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสํงเสริมเด็ก
เกํงให๎มีความเป็นเลิศ
และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของนักเรียนอํอนให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

327,660 
(งบอุดหนุน) 

 

327,660 
(งบอุดหนุน) 

 

327,660 
(งบอุดหนุน) 

 

327,660 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
การพัฒนาสูงขึ้น
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนทุกคนได๎รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สํงเสริมเด็กเกํงให๎มีความ
เป็นเลิศและแก๎ไข
ข๎อบกพรํองของนักเรียน
อํอนให๎มีศักยภาพสูงขึ้น 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

45 คําเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
อนุบาล 
 

- เพื่อให๎นักเรียนนําไป
เลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- เด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

- เด็กนักเรียน
ได๎รับเครื่อง 
แบบครบ 
ร๎อยละ 100 

- เด็กนักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบ คนละ 2 ชุด 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

46 คําหนังสือเรียน
ระดับอนุบาล -  
ป.6 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาล-
ป.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 
 

 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 
 

 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 
 

 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 
 

 

- เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบครบ
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

165 แบบ ผ. 01 



 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

47 เงินอุดหนุนสํวน
ราชการคําอาหาร
กลางวันนักเรียน 
รร.สังกัด สพป.
เขต 1 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ดและโรงเรียน
เมืองร๎อยเอ็ดระดับ
อนุบาล- ป.6 ได๎
รับประทานอาหาร
และมีรํางกายที่
แข็งแรง 

- จ๎างเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล –
ป.6  จํานวน 6,347 
คนรวม 200 วัน 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ดและ
โรงเรียนเมือง
ร๎อยเอ็ดระดับ
อนุบาล- ป.6  
ได๎รับประทาน
อาหารและมี
รํางกายที่
แข็งแรงครบร๎อย
ละ 100 

- เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ดและ
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด
ระดับอนุบาล- ป.6 ได๎
รับประทานอาหารและ
มีรํางกายที่แข็งแรง 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

48 คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสํงเสริมเด็ก
เกํงให๎มีความเป็นเลิศ
และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของนักเรียนอํอนให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

1,076,240 
(งบอุดหนุน) 

 

1,076,240 
(งบอุดหนุน) 

 

1,076,240 
(งบอุดหนุน) 

 

1,076,240 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสํงเสริมเด็ก
เกํงให๎มีความเป็นเลิศ
และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของนักเรียนอํอนให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

 

166 
แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

49 คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสํงเสริมเด็ก
เกํงให๎มีความเป็นเลิศ
และแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของนักเรียนอํอนให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

380,000 
(งบอุดหนุน) 

 

380,000 
(งบอุดหนุน) 

 

380,000 
(งบอุดหนุน) 

 

380,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสํงเสริมเด็ก
เกํงให๎มีความเป็นเลิศ
และแก๎ไข
ข๎อบกพรํองของ
นักเรียนอํอนให๎มี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

50 คําเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

- เพื่อให๎นักเรียนนําไป
เลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบครบ 
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบ คนละ  
2 ชุด 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

51 คําเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 

- เพื่อให๎นักเรียนนําไป
เลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบครบ 
ร๎อยละ 100 

- นักเรียนได๎รับ
เครื่องแบบ คนละ  
2 ชุด 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

167 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

52 คําจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

53 คําจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

54 คําจัดการเรียน
การสอนรายหัว 
(Top Up) ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

636,000 
(งบอุดหนุน) 

 

636,000 
(งบอุดหนุน) 

 

636,000 
(งบอุดหนุน) 

 

636,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อการ
เรียนได๎ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

  168 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

55 คําปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

- นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

1,101,000 
(งบอุดหนุน) 

1,101,000 
(งบอุดหนุน) 

1,101,000 
(งบอุดหนุน) 

1,101,000 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียนได๎รับ
ปัจจัยพื้นฐาน
ครบ ร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อ
การเรียนได๎ครบตาม
นโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

56 คําหนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษา    
ม.1 - ม. 6 
 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ ม.1 – 
 ม.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อ
การเรียนได๎ครบตาม
นโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

57 คําอุปกรณ๑การ
เรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อ
การเรียนได๎ครบตาม
นโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  

 
 

58 คําอุปกรณ๑การ
เรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับสื่อการเรียนได๎
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนได๎รับ
สื่อการเรียนได๎
ครบร๎อยละ 
100 

- นักเรียนได๎รับสื่อ
การเรียนได๎ครบตาม
นโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- งานพัสดุ 
สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
บุญผะเหวด 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

-  สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด
ของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  จัดการแขํงขันดนตรี
พื้นเมือง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานประเพณี 
บุญผะเหวดได๎ครบ
ทุกด๎าน 100% 

-  รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

-  งานสํงเสริม
ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 
สํานักการศึกษา  

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน 
-  จัดการแขํงขัน 
มวยบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหาร
อีสาน 
-  จัดการประกวด
ผู๎สูงอายุ 
-  จัดพิธีรดนํ้าขอพร
ผู๎สูงอายุ 
-  รางวัลสมนาคุณการ
แขํงขันประเภทตําง ๆ  

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานประเพณี
สงกรานต๑ได๎ครบ 
ทุกด๎าน 100% 

-  รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน 

เลี้ยงสักการะ 

เจ้าพ่อมเหศักดา 

นุภาพ 

-  เพื่อให้ประชาชนได้

สักการะศาลเจ้าพ่อ

มเหศักดานุภาพ 

-  จัดพิธีบวงสรวง
สักการะศาล 
เจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
(กําหนดจัดพุธแรกของ
เดือน 6 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

- จัดงานได๎
ครอบคลุม 
ทุกด๎าน ครบ
100% 

-  ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
เข๎ารํวมสักการะศาล 
เจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 

ส านักการศึกษา 

4 โครงการจัดงาน
บุญซําฮะและ 
เลี้ยงสักการะ
ศาลหลักเมือง 

-  เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎สักการะศาลหลัก
หลักเมือง 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิคูํบ๎านคูํเมือง 
ของจังหวัดร๎อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานได๎
ครอบคลุม 
ทุกด๎าน 100% 
 
 
 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลเข๎ารํวมสักการะ
เจ๎าพํอหลักเมือง 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการจัด 
งานประเพณี 
สืบสานตํานาน
เทียนพรรษา 
101 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม   
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- จัดประกวดขบวนแหํ
เทียนพรรษา 
- จัดประกวดซ๎ุมหลํอ
เทียนพรรษา 
-  พิธีหลํอเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการ
ประกวดประเภทตําง ๆ 
- พิธีเวียนเทียนรอบ 
บึงพลาญชัย 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานประเพณี 
บุญผะเหวดได๎ครบ
ทุกด๎าน 100% 

-  รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านักการศึกษา 

6 โครงการตักบาตร 
วันอาทิตย๑ 
 

- เพื่อสํงเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

-  จัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรรํวมกันทุกวัน
อาทิตย๑  ณ  บริเวณสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด 
 
 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

- สามารถรองรับ
การมาทําบุญของ 
พุทธศาสนิกชน 
ได๎ครบ 100% 
 

-  ประชาชนเขต
เทศบาลได๎รํวมทําบุญ
สํงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

สํานักการศึกษา  
สํานักพระพุทธ 
ศาสนาร๎อยเอ็ด 
สภาวัฒนธรรม 
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
ออกพรรษา 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข๎าวทิพย๑ 
- ประกวดประดับประทีป
โคมไฟ 
- ประกวดการร๎อง
สรภัญญะอีสาน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

- สามารถจัดงาน 
ได๎ครบทุกด๎านครบ 
100% 

- รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

สํานักการศึกษา  

8 โครงการสืบนาน 
ตํานานประเพณี
บุญกฐิน 

-   เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

-  สนับสนุนการจัดงาน
การถวายกฐินให๎กับวัด
ตําง ๆ ในจังหวัดร๎อยเอ็ด 
(วัดที่ไมํมีเจ๎าภาพ
ทอดกฐิน) 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถรองรับ
การจัดงานได๎ 
ครบ 100% 

-   รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการ 
แสดงตนเป็น 
พุทธมามะกะ 

- เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎สืบความ 
เป็นเป็นชาวพุทธ 
ตามวงศ๑ตระกูลตํอไป 
- เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนรําลึก 
เสมอวําตนเป็น
พุทธศาสนิกชน 
- เพื่อปลูกฝังนิสัยเด็ก
และเยาวชนให๎ม่ันคง 
ในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตน
แสดงตนเป็นพุทธมามะ
กะตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียนใน 
สังกัดเทศบาลฯ 
ได๎แสดงตนเป็น 
พุทธมามะกะ 
ครบร๎อยละ 100 

- เด็กและเยาวชนสืบ
ความเป็นชาวพุทธตาม
วงศ๑ตระกูล 
- เด็กและเยาวชนรําลึก
เสมอวําตนเป็น
พุทธศาสนิกชน 
- เด็กและเยาวชนมี
ความม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
สมมาน้ําคืนเพ็ง 
เส็งประทีป 

-  เพื่อสํงเสริม 
ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ําคืนเพ็ง
เส็งประทีป”   รํวมกับสํวนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชน
และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตาม
ตํานานเมืองร๎อยเอ็ด 12 หัวเมือง โดย
จัดประกวดแขํงขัน ดังนี้ 
- กระทงประทีปใหญํ  ชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
- กระทงอนุรักษ๑ธรรมชาติ 
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหํเมืองตามตํานาน 12 เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ท๎าวทนต๑) , รัชกาลท่ี  5 , รัชกาลท่ี  
6 , พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ๑ , 
สมเด็จยํา,  ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง ฯลฯ 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานได ๎
ครบทุกด๎าน/ 
ทุกกิจกรรม 
ได๎ครบ100% 

- รักษาไว๎ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการเก็บตัว
ฝึกซ๎อมนักกีฬา
กํอนเข๎ารํวมการ 
แขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 

- เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการแขํงขัน
กีฬานักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
และเตรียมความพร๎อม
รํางกายของนักกีฬา  
กํอนเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียน
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํงประเทศ
ไทยระดับประเทศ 

ท้าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  
ดังน้ี 
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี 
รํุนละ 18 คน รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี 
รํุนละ 12 คนรวม 48 คน 
3) วอลเลย๑บอล ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี รํุนละ 12  
คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย๑บอลชายหาด ชาย/
หญิง  12,14,16 ,18ปี รํุนละ 2 
คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร๎อ ชาย / หญิง
12,14,16,18 ปี รํุนละ 5  คน 
รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 
12,14,16 ,18 ปี รํุนละ 4 คน 
รวม 32 คน 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียนใน 
สังกัดเทศบาลฯ 
ได๎แสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ 
ครบร๎อยละ 100 

- เด็กและเยาวชน
สืบความเป็นชาว
พุทธตามวงศ๑ 
ตระกูล 
- เด็กและเยาวชน
รําลึกเสมอวํา 
ตนเป็น
พุทธศาสนิกชน 
- เด็กและเยาวชน 
มีความม่ันคง 
ในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   7) เปตองชาย/หญิง  12,14,16 
,18 ปี รุํนละ 6 คน รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี  รํุนละ  15  
คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี รุํนละ 2  คน  
รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี รุํนละ 2  คน  
รวม  16 คน 
11.บาสเกตบอล รุํน 16,18 ปี
ชาย/หญิง รวม 48 คน 
12 แบตมินตัน 12,14,16 ,18 
ปี รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
13 วิ่งมินิมาราธอน รุํน 
12,14,16,18 ปี รุํนละ 4  คน  
รวม  16 คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการสํง 
นักกีฬาเข๎า 
รํวมการแขํงขัน
กีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 
แหํงประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 
 

-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการแขํงขัน
กีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 
 
 

-  จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
ระดับภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี ้
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี รุํน
ละ 18 คน รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี รุํน
ละ 12  คนรวม 48 คน 
3) วอลเลย๑บอล ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี  รุํนละ  12 คน  
รวม  96  คน 
4) วอลเลย๑บอลชายหาด  
ชาย/หญิง  12,14,16,18 ปี รุํนละ 
2 คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร๎อชาย / หญิง
12,14,16,18 ปี  รุํนละ 5 คน 
รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี  รุํนละ  4  คน  
รวม  32 คน 
 

925,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

925,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

925,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

925,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

- นักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
ทุกชนิดกีฬา
สามารถเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬา 
อปท.ระดับ 
ประเทศได๎ครบ 
100% 

-  นักกีฬาได๎เข๎า
รํวมการแขํงขัน 
กีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับ 
ประเทศครบทุก
ชนิดกีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16, 
18 ปี   
รุํนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16, 
18ปี รุํนละ  15  คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง 
12,14,16,18ปี รุํนละ  2  คน  
รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ
12,14,16,18 ปี รุํนละ  2  คน  
รวม  16 คน 
11.บาสเกตบอล รุํน 16,18 ปี ชาย/
หญิง รวม 48 คน 
12 แบตมินตัน 12,14,16 ,18 ปี 
รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
13 วิ่งมินิมาราธอนรุํน 
12,14,16,18 ปี  รุํนละ  4  คน  
รวม  16 คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการวัน
เยาวชนแหํงชาติ 
 

-  ให๎เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมใน
เขตเทศบาล 
 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชน  
แหํงชาติโดยเป็นคําดําเนินการ  
/ คํารางวัลและคําตอบแทน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎
รํวมงานวัน
เยาวชนฯ 
ครบ 100% 
 

-  เด็กและเยาวชน
เข๎ารํวมกิจกรรม
และได๎รับความ
เพลิดเพลิน 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

4 โครงการแขํงขัน
กีฬาสีในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ได๎ออกกําลังกายและ
สร๎างความรัก ความ
สามัคคีในหมํูคณะ 
-  เพื่อสนับสนุนให๎
เยาวชนได๎แสดง
ความสามารถ 
ด๎านกีฬาและมีทักษะ
ด๎านกีฬาเพิ่มมากขึ้น  
 

-  จัดการแขํงขันกีฬาสี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
ได๎จัดการแขํงขัน
กีฬาสีได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 
 

-  นักเรียนได๎เข๎า
รํวมการแขํงขัน
กีฬาชนิดตําง ๆ 
และเป็นการออก
กําลังกายเพื่อให๎
รํางกายแข็งแรง   
-  คณะครูนักเรียน 
มีความรัก  ความ
สามัคคี 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

 

แบบ ผ. 01 
180 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมทางด๎าน
ดนตรีและ
นันทนาการสําหรับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางด๎าน
ดนตรีหรือวงโยธวาทิต
ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  ฝึกซ๎อมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตกํอนการเข๎ารํวม
แขํงขันดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตในรายการแสดง
ในงานตํางๆ 
- เข๎ารับการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางด๎านดนตรี  
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ประชาชน 
ในสังกัดเทศบาล 
ทุกโรงเรียน
ฝึกซ๎อมดนตรีได๎
ครบ100% 

-   ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกซ๎อมมีความ  
ชํานาญในการเลํน  
วงดุริยางค๑หรือ 
วงโยธวาทิต 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

6 โครงการฝึกซ๎อม
และรํวมการแขํงขัน
กีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
กําลังกาย 
-  เพื่อสนับสนุนให๎
เยาวชนที่มีความ 
สามารถทางด๎านกีฬา  
ได๎มีความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 
 

-  ฝึกซ๎อมและรํวมการ
แขํงขันกีฬารายการ ตําง ๆ 
ของหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ 
สํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขัน
ได๎ครบ 100% 

-  เยาวชนได๎เข๎ารํวม
การออกกําลังกาย
และรํวมการแขํงขัน
กีฬาตําง ๆ 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

181 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแหํงชาติ 

- เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
งานวันเด็กแหํงชาติ 
- เพื่อให๎เด็กกล๎า
แสดงออก 
 

- จัดกิจกรรมตํางๆ ให๎เด็ก
ภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล๎เคียงได๎รํวมกิจกรรมใน 
งานวันเด็กแหํงชาติ   
โดยเป็นคําดําเนินการ 
/คํารางวัลและคําตอบแทน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ทม.รอ.ได๎จัด
กิจกรรมวัน
เด็กได๎ครบ 
100% 

-  เด็กและเยาวชนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
อยํางมีความสุข   

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

8 โครงการเข๎าคําย 
พักแรมลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
กลุํมโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
วิชาลูกเสือ–ยุวกาชาด 

-  นําลูกเสือ – ยุวกาชาด ป. 5 
, 
ป.6 และ ม. 1- 3  เข๎าคํายพัก
แรม จํานวน  1,200 คน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จัดกิจกรรม
เข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาด 
ได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 

-  ทําให๎เกิดการ
ทํางานรํวมกันเป็น  
หมํูคณะ 
-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ได๎รับหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชา
ลูกเสือครบ100% 
 
 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม 
ผู๎กํากับลูกเสือและ
ยุวกาชาดของ
พนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ทักษะตําง ๆ 
ตามแนวทางของ
สํานักงานลูกเสือโลก
ตลอดจนนําความรู๎มา
จัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

-  จัดการอบรมวิชา 
ผู๎กํากับลูกเสือและ 
ยุวกาชาดให๎กับครูและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรใน
สังกัดได๎พัฒนาตนเอง
ตลอดจนนําความรู๎ที่ได๎มา
จัดกิจกรรมให๎กับเด็กและ
เยาวชนตํอไป 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ให๎แกํพนักงานครู
และบุคลากรใน
สังกัดครบทุกคน 

-  ผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรม 
มีความรู๎เพิ่มขึ้น  
 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  

10 โครงการ 
แขํงขันกีฬา 
”บาสเกตบอล
พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
กําลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา
บาสเกตบอล 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกันยาเสพ
ติด 

-  จัดแขํงขันกีฬา
บาสเกตบอลให๎กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัดร๎อยเอ็ด  
และจังหวัดใกล๎เคียง 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขํงขัน 
บาสเกตบอลได๎
ครบ 100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออกกําลัง
กายและ 
รํวมแขํงขันกีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการประกวด 
วงดนตรี  
“พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล” 

-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎เยาวชนได๎
แสดงออกถึงความ 
สามารถทางด๎านดนตรี 

-  จัดประกวดวงดนตรีเพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เยาวชนได๎ให๎ความสนใจ
ในการแสดงออกทางด๎าน
ดนตรีแสวงหาความรู๎
ความสามารถและหันมา
เลํนดนตรีสตริงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จัดกิจกรรม
เข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาด 
ได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 

-  ทําให๎เกิดการ
ทํางานรํวมกันเป็น
หมํูคณะ 
-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ได๎รับหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชา
ลูกเสือครบ100% 
 
 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาชน 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 
3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการแขํงขัน
กีฬาฟุตซอล”
พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
กําลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา 
ฟุตซอล 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกันยาเสพติด 
 

-  จัดแขํงขันกีฬาฟุตซอล
ให๎กับเด็ก  เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร๎อยเอ็ดและ
จังหวัดใกล๎เคียง 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขํงขัน 
ฟุตซอล ได๎
ครบ 100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออกกําลัง
กายและรํวมแขํงขัน
กีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
 

13 โครงการแขํงขัน
กีฬาตะกร๎อ 
”พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
กําลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา
ตะกร๎อ 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกันยาเสพติด 
 

-  จัดแขํงขันกีฬาตะกร๎อ
ให๎กับเด็ก  เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร๎อยเอ็ดและ
จังหวัดใกล๎เคียง 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขํงขัน 
ตะกร๎อ ได๎
ครบ 100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออกกําลัง
กายและรํวมแขํงขัน
กีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สํานักการศึกษา  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 

4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
 

4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4.4  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน    
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห ์
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเพศวิถี
รอบด๎าน 
 
 
 

- เพื่อสํารวจคัดกรอง
แหลํงทํองเที่ยวที่เป็น
แหลํงแพรํเชื้อและลด
อัตราการติดเชื้อของ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
และโรคเอดส๑ในแหลํง
ทํองเที่ยว สถานบริการ 
- เพื่อคัดกรองโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ๑และโรค
เอดส๑ในกลุํมผู๎ให๎บริการ
ทางเพศในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  สร๎างกระแสความ
ตระหนักและตื่นตัวในการ
ปูองกันโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑และโรคเอดส๑ 
 

-  นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ใน
เขตเทศบาลฯ 
-  กลุํมผู๎ปฏิบัติงานตาม
สถานบันเทิงแหลํงแพรํ
เชื้อประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลฯ 
-  อสม./กรรมการชุมชน 
แมํบ๎าน 
- ออกติดตามผู๎ปุวยที่
เปิดเผยตัวเองอยํางน๎อย 
3 ครั้ง ของผู๎ปุวยติดเชื้อ 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราปุวยไมํ
เกินคําเฉลี่ยของ
อัตราปุวย
ย๎อนหลัง  5 ปี 

-  ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถดูแลตัวเอง
ได๎ตลอดจน
ครอบครัว 
-  ลดการแพรํ
ระบาดของผู๎ติดเชื้อ
เอดส๑รายใหมํให๎
น๎อยลง  

 

กองสาธารณสุขฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการรณรงค๑
ปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออกใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อลดอัตราการปุวย
และตายด๎วยโรค
ไข๎เลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 
-  เพื่อระดมความ
รํวมมือจากทุกองค๑กรท้ัง
ภาครัฐ/ภาคเอกชนและ
ประชาชนในการ
ปรับปรุง สิ่งแวดล๎อม
เพื่อกําจัด  ลูกน้ํายุงลาย 
-  เพื่อเผยแพรํความร๎ู
ความเข๎าใจในการ
ปูองกันการเกิดโรค
ไข๎เลือดออกให๎
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและ
อันตรายจากโรค
ไข๎เลือดออก 
 

-  รณรงค๑ควบคุมทําลายแหลํง
เพาะพันธุ๑ยุงลายและกําจัด
ลูกน้ํายุงลายพร๎อมพํนสารเคมี
กําจัดยุงใน  โรงเรียน / ชุมชน 
/ ศาสน-สถาน / สํวนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกแกํครู แกนนํา
นักเรียน กรรมการชุมชน /  
อสม. และชุมชนในเขต   
เทศบาลฯ 
-  เปิดการรณรงค๑ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือด ออกและ
จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียน/
ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
-  สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินในการปูองกันและ
ควบคุมโรค 

400,000 
 (งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราปุวยลดลง 
20 % ของมัธย
ฐาน 5 ปี  
- อัตรปุวยไมํเกิน
50/แสน
ประชากร 

-  ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร สถานการณ๑
โรคไข๎เลือดออก    
จากสื่อได๎อยํางทั่วถึง
ตํอเนื่อง  
-  อัตราปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออก ไมํเกิน  
50 คน/แสนประชากร 
-  อัตราความเสี่ยงตํอ
การเกิดโรคอยูํในระดับ
ท่ีไมํเป็นปัญหาด๎าน
สาธารณสุข 
-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน 
/ โรงเรียน ในเขต
เทศบาลฯ   รํวมปูองกัน
และควบคุมทําลาย
แหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลาย
อยํางตํอเนื่อง 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการปูองกัน
ควบคุมโรคฉี่หนู 

-  เพื่อลดอัตราการ
ปุวยตายด๎วยโรคเลป
โตสไปโรซีสในเขต
เทศบาล 
-  เพื่อควบคุมกําจัด
ประชากรหนูให๎ลดลง 
-  เพื่อสนับสนุน
โครงการเมือง นําอยูํ 

-  รณรงค๑กําจัดหนูทุก
ชุมชน         
-  รณรงค๑กําจัดหนูใน
ตลาด  เทศบาลฯ ทั้ง 3 
แหํง 
-  ออกประชาสัมพันธ๑
เก่ียวกับ   โรคฉี่หนูใน
ชุมชน 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราการปุวย
ตาย ในเขต

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็น 0 

- ประชาชนในชุมชน 
มีความรู๎และ
สามารถในการกําจัด
หนูและการปรับปรุง
สุขาภิ บาลส่ิงแวด 
ล๎อมในครัวเรือนเพื่อ
ปูองกัน การเกิดโรค
เลปโตสไปโรซิสและ 
อัตราปุวยด๎วยโรค
เลปโตสไปโรซีสลด
ลง 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการหนํวย
สาธารณสุขสัมพันธ๑ 
 

-  เพื่อให๎บริการ
สาธารณสุขแบบ
ผสมผสานท้ังการ
สํงเสริมและการรักษา
โรค การปูองกันโรค 
การฟื้นฟูผู๎ปุวยใน
ชุมชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
การดําเนินงานด๎าน
สาธารณสุขของ
เทศบาลอันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาตํอไป 
-  เพื่อให๎การบริการ
ตรวจรักษาโรค
เบื้องต๎นให๎กับ
ประชาชนท่ีอยูํ
หํางไกล
สถานพยาบาลของรัฐ 
 

- ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท้ัง 
20 ชุมชน 
-  ออกหนํวยบริการตรวจรักษาโรค
เบื้องต๎นตามชุมชนทุก ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
- ให๎บริการด๎านสุขภาพ ตัดแตํงผม 
- จัดหนํวยบริการเพื่อออก
ปฏิบัติงานด๎านบริการาธารณสุข
ตํางๆ ท้ังการปูองกันรักษาโรค
เบื้องต๎นสํงเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ ให๎บริการนวดเพื่อสุขภาพ 
-ให๎บริการซํอมเคร่ืองยนต๑ 
เคร่ืองใช๎ไฟฟูา และอุปกรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ 
-สร๎างเสริมการเรียนร๎ูด๎วยห๎องสมุด
เลื่อนท่ี 
-ให๎บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล  
-รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
และคดีความ 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ออกหนํวยให๎ 
บริการประชาชน
ครอบคลุมท้ัง ๒๐ 
ชุมชน 
- ประชาชนมี
ความร๎ู และ
ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพิ่มข้ึน 
- ประชาชนไมํ
เป็น โรคท่ี
สามารถปูองกัน
ได ๎
- จํานวนผู๎มารับ
บริการในแตํละ
ชุมชนมีจํานวน
เพิ่มข้ึนร๎อยละ๕๐ 

-  ประชาชนในชุมชน
ร๎ูหลักในการดูแล
รักษาสุขภาพท่ีถูกต๎อง
เกินร๎อยละ 50 ของ
ประชากรท้ังหมดใน
ชุมชน 
-  ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรง 
-  ลดภาระ
สถานพยาบาลของ 
รัฐบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการรณรงค๑
ปูองกันขาดสาร
ไอโอดีนและสํงเสริม
การบริโภคสาร
ไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
 

- เพื่อประชาชนได๎
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยํางตํอเน่ือง 
- เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวการณ๑ขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
- เพื่อประชาชน
ตระหนักถึงโทษของ
การขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จํานวน ๑๕,๐๐๐ 
ครัวเรือน 

85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

- ประชาชน
รับประทาน
ไอโอดีน วันละ 
150 
ไมโครกรัม/วัน
อยํางน๎อยร๎อย
ละ 90 
- ในครัวเรือนมี
การใช๎เกลือ
เสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ(>30 
ppm) อยําง
น๎อยร๎อยละ 90 
 
 
 

- ประชาชนมีและใช๎
เกลือเสริมไอโอดีน 
เพิ่มขีด 
- ความสามารถของ
แกนนําสุขภาพใน
ชุมชน.ในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพและศูนย๑
เด็กเล็กนําอยูํ  

- เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานใน
โรงเรียนให๎เป็นไป
ตามหลักเกณฑ๑
โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 
- เพื่อพัฒนาศูนย๑เด็ก
เล็กให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑ศูนย๑เด็ก
เล็ก 
- เพื่อให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครองและสมาชิก
ในชุมชนมีบทบาทใน
การดําเนินงาน
โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพและศูนย๑เด็ก
เล็กนําอยูํอยําง
ตํอเน่ืองและยั่งยืน 

- ประเมินโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตาม
เกณฑ๑ โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 
- ประเมินศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ตามเกณฑ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กนําอยูํ 
- อบรมนักเรียนแกนนําด๎าน
สุขภาพ 
- จัดกิจกรรมวาดภาพ 
-รณรงค๑การใช๎เกลือเสริม
ไอโอดีนในโรงเรียน 
 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

20,000 
(งบ กปสท.) 

20,000 
(งบ กปสท.) 

20,000 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ผํานเกณฑ๑
โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพระดับทอง
ร๎อยละ 100 
- ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ผําน
เกณฑ๑ศูนย๑เด็กเล็ก
นําอยูํระดับดี ร๎อย
ละ 100 
- โรงเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับ
เกลือเสริมไอโอดีน
ร๎อยละ  100 

- พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานในโรงเรียน
ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑โรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 
- เพื่อพัฒนาศูนย๑เด็ก
เล็กให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑ศูนย๑เด็ก
เล็ก 
- นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครองและสมาชิก
ในชุมชนมีบทบาทใน
การดําเนินงาน
โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพและศูนย๑เด็ก
เล็กนําอยูํอยําง
ตํอเน่ืองและยั่งยืน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็กแรกเกิด 
- 5 ปี  

- เพื่อให๎เด็กแรกเกิด - 5 
ปี เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มีพัฒนาการ
ตามวัยและมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ๑
ปกติ 
- เพื่อให๎ผู๎ปกครองและ 
อสม. ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด สามารถ
สํงเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด-5 ปี ได๎อยําง
เหมาะสม 

- สํารวจเด็กแรกเกิด - 5 
ปี ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- ชั่งนํ้าหนัก,วัดสํวนสูง 
ประเมินพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด - 5 ป ี
- แก๎ไขภาวะทุพโพชนา
การแกํเด็กที่มีปัญหา 
- อบรมความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองเด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

- เด็กแรกเกิด-5 
ปี ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มี
พัฒนาการตาม
วัยและภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑ๑ปกติ ร๎อย
ละ 80 
 

-  เด็กแรกเกิด - 5 ปี 
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มีพัฒนาการ
ตามวัยและมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ๑
ปกติ 
- ผู๎ปกครองและ  
อสม. ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
สามารถสํงเสริม
พัฒนาการเด็กแรก
เกิด - 5 ปี ได๎อยําง
เหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ดําเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.  
ผู๎นําชุมชน  และประชาคม
สุขภาพ  ในการดําเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
ท้ังด๎านองค๑ความร๎ู  และการ
บริหารจัดการ 
- เพื่อสํงเสริมให๎  อสม. ท่ีได๎รับ
การพัฒนาสามารถจัดบริการ
สุขภาพข้ันพื้นฐานในชุมชนได๎  
- เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนในการสร๎างเสริม
สุขภาพ 
- เพื่อสร๎างเสริมความรํวมมือใน
การทํางานระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐกับองค๑กรชุมชน 
- เพื่อให๎  อสม.  ผู๎นําชุมชน  
และประชาคมสุขภาพเกิดการ
เรียนร๎ู  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ในการทํางาน 

- อสม.ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จํานวน 
๒๔๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 

230,000 
(งบ กปสท.) 

230,000 
(งบ กปสท.) 

230,000 
(งบ กปสท.) 

- อสม.มี
ศักยภาพ 
ในการ
ดําเนินงาน 
>90% 

- ผู๎นําชุมชน  
อาสาสมัครสาธารณสุข  
แกนนําชมรมสร๎าง
สุขภาพ  สามารถดําเนิน
กิจกรรมสร๎างเสริม
สุขภาพ 
- เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ  
องค๑กรชุมชน  มีเจตคติ
ที่ดีในการรํวมกันสร๎าง
เสริมสุขภาพประชาชน 
ในชุมชน 
- อสม.มีความรู๎
ความสามารถในการทํา
แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร๑ 
- เกิดการสร๎างเครือขําย
สุขภาพในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 01 
194 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ
เรื้อรังในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดสมองและ
โรคอ๎วนลงพุง) 

- เพื่อให๎ประชาชน
อายุ 15 ปี และ 35 
ปีขึ้นไป ได๎รับการ
ตรวจคัดกรองโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรัง 
- เพื่อให๎ประชาชน
กลุํมเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
การปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ
เรื้อรัง 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะ อสม.ให๎มี
ความสามารถและ
ดําเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ
เรื้อรังได๎ 

- ประชาชนอายุตั้งแตํ 
15 และ 35 ปีขึ้นไป ใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จํานวน 15,000 คน 14 
ชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

70,000 
(งบ กปสท.) 

70,000 
(งบ กปสท.) 

70,000 
(งบ กปสท.) 

70,000 
(งบ กปสท.) 

- ประชากร อายุ 
35 ปีขึ้นไป
ได๎รับการตรวจ
คัดกรองตาม
มาตรฐานที่
กําหนด >90%  
กลุํมเสี่ยงได๎รับ
การจัดกิจกรรม
ลดเสี่ยงตาม
มาตรฐาน 
>90% 

- ประชาชนอายุ 15 
และ 35 ปีขึ้นไปที่
เป็นกลุํมเสี่ยง
สามารถปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม
ดูแลตนเองได๎ 
- ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การดูแลสุขภาพของ
ผู๎ปุวยและมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปูองกันโอกาสเสี่ยง
ที่จะเป็นโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการลด ละ 
เลิกบุหรี่และ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑ 

-  เพื่อลดการเจ็บปุวย
ด๎วยโรคมะเร็งทางเดิน
หายใจ  โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
-  เพื่อลดมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อเสริมสร๎างให๎
เยาวชน หํางไกลยาเสพติด 

-  จัดกิจกรรมรณรงค๑วันงด
สูบบุหรี่ โดยนักเรียน 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมกิจกรรม  

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ความชุกของ
ผู๎สูบบุหรี่ ใน
ประชากร 
อายุ 15-19 
ปี ไมํเกิน  
ร๎อยละ 13 
- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ 70% 

- อัตราการเจ็บปุวยด๎วย
โรคมะเร็ง โรคทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจและ
หลอดเลือดลดลง ของ 
ผู๎ปุวยทั้งหมด 
- นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปตระหนัก 
ถึงพิษร๎ายของบุหรี่ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการปูองกัน
และควบคุมวัณ
โรค 

- เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของโรควัณโรค 
-  เพื่อลดอัตราการปุวย
ด๎วยโรควัณโรค 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํ
นักเรียน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  ตรวจคัดกรองผู๎ปุวย 
วัณโรค 
-  จัดนิทรรศการวันวัณโรค 
ในวันที่ 24 มีนาคม ของทุก
ปี 

15,000 
 (งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ผู๎ปุวยรักษา
อยํางตํอเน่ือง 
70% 
- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ 70% 
สามารถดูแล
ตัวเองได๎
ตลอดจน
ครอบครัว 

- ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของโรควัณโรค 
-  ประชาชนมีพฤติกรรม
เสี่ยงตํอการเกิดโรค
ลดลง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการเกํงกํอน
เกิด 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎หญิงตั้งครรภ๑
,หญิงหลังคลอดและ คูํ
สมรส รวมถึง ปูุยําตา
ยายและ อสม. ที่ดูแล
บุตรหลาน  ในเขต
เทศบาลฯ สามารถดูแล
ตนเองได๎อยําเหมาะสม 
 - เพื่อให๎ทารกแรก
เกิดถึงกํอนปฐมวัยใน
เขตเทศบาลฯ   มี
พัฒนาการทางด๎าน
รํางกายพัฒนาการ                
IQ และ EQ  
 
  

- สํารวจหญิงตั้งครรภ๑และ
หญิงหลังคลอด ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- เยี่ยมหญิงตั้งครรภ๑และ
หญิงหลังคลอดในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดอบรมความรู๎ แกํหญิง
ตั้งครรภ๑,หญิงหลังคอลด
และคูํสมรส ปูุยําตายาย อส
ม. ผู๎ดูแลบุตรหลาน   ใน
เขตเทศบาลฯ 
- รณรงค๑การใช๎เกลือเสริม
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ๑
และหญิงหลังคลอด 
- ติดตามประเมินผล 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

- หญิงตั้งครรภ๑
และหญิงหลัง
คลอดได๎รับความรู๎
และมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการ
ดูแลตนเองร๎อยละ 
80 
- หญิงตั้งครรภ๑
และหญิงหลัง
คลอดได๎รับการ
เยี่ยมประเมิน 
ร๎อยละ 80  
- หญิงตั้งครรภ๑
และหญิงหลัง
คลอดได๎รับเกลือ
เสริมไอโอดีน 
ร๎อยละ 80 

- หญิงตั้งครรภ๑
,หญิงหลังคลอด
และคูํสมรส รวมถึง 
ปูุยําตายายและ  
อสม. ที่ดูแลบุตร
หลานในเขต
เทศบาลฯ สามารถ
ดูแลตนเองได๎อยําง
เหมาะสม 
 - ทารกแรกเกิด
ถึงกํอนปฐมวัยใน
เขตเทศบาลฯ 
มีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย
พัฒนาการ IQ และ 
EQ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุแบบองค๑รวม 
-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับ
ความรู๎คําแนะนําจาก
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
ในด๎านสุขภาพและ
จากวิทยากรที่มี
ความรู๎เพื่อนําไปใช๎ให๎
เป็นประโยชน๑ตํอการ
ดูแลตนเอง ทั้งทาง
รํางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ 
 
 

-  สํารวจจํานวนผู๎สูงอายุ
จัดทําทะเบียน 
-  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในชมรมผู๎สูงอายุ
เดือนละ 1 ครั้ง 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพ 
-  สํงเสริมการออกกําลัง
กาย 
-  สํงเสริมการถํายทอดภูมิ
ปัญญาผู๎สูงอายุด๎านตําง ๆ 
-  จัดกิจกรรมนันทนาการ  
-  กิจกรรมเยี่ยมเยียน
ผู๎สูงอายุในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
-  สํงเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 
 

  300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ผู๎สูงอายุเข๎า
รํวมกิจกรรม
เดือนละครั้ง
อยํางน๎อยร๎อย
ละ50 ของ
จํานวนผู๎สูงอายุ
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู๎สูงอายุเข๎ารํวม
กิจกรรมเดือนละ
ครั้งอยํางน๎อยร๎อย
ละ 50 ของจํานวน
ผู๎สูงอายุทั้งหมด 
-  ผู๎สูงอายุมีสุขภาพ
ที่พึงประสงค๑ 

- ชมรมผู๎สูง อายุ 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

14 โครงการปูองกัน
ควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินในเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด                                                           

 - เพื่อให๎นักเรียนอ๎วน
และเร่ิมอ๎วนมีน้ําหนัก
ตัวลดลง 
- เพื่อให๎นักเรียนอ๎วน
และเร่ิมอ๎วนมีความร๎ู
ความเข๎าใจและได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาโรคอ๎วน 
- เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ตระหนักถึงปัญหาโรค
อ๎วนมีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหาโรคอ๎วน 
 

- สํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีมี
ภาวะโภชนาการเกินในเขต
เทศบาล 
- จัดอบรมนักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกิน ครูและ
ผู๎ปกครอง 
- รณรงค๑เพ่ือให๎ความร๎ูใน
เร่ืองการปฏิบัติตนในการ
ควบคุมอาหาร 
- ติดตามประเมินผล 

120,000 
(งบ กปสท.) 

120,000 
(งบ กปสท.) 

120,000  
(งบ กปสท.) 

120,000 
(งบ กปสท.) 

- นักเรียนอ๎วน
และเร่ิมอ๎วนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 60 มีน้ําหนัก
ตัวลดลง 
- นักเรียนอ๎วน
และเร่ิมอ๎วนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 90 มีความร๎ู
ความเข๎าใจและ
ได๎รับการแก๎ไข
ปัญหาโรคอ๎วน 
- ผู๎ปกครองท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 90 ตระหนัก
ถึงปัญหาโรคอ๎วน
มีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหาโรค
อ๎วน 

- นักเรียนครู 
ผู๎ปกครอง มีความร๎ู
ความเข๎าใจ ตระหนัก
ถึงปัญหาของโรคอ๎วน
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยําง
เหมาะสม       
 - โรงเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรม
มาตรการปูองกันโรค
อ๎วนได๎                       
- นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีถูกต๎องในเร่ืองการ
บริโภคอาหารและ
การออกกําลังกาย 
- ครู นักเรียน และผู๎ 
ปกครอง มีชมรมเครือ 
ขําย ปูองกัน โรคอ๎วน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 01 
199 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการสํงเสริม
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณร 

- เพื่อตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ออกตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

- พระภิกษุสามเณร 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดโรค 
ร๎อยละ 80 

- กลุํมเปูาหมายได๎รับ
การดูแลจากเจ๎าหน๎าที่  
สาธารณสุข 
- กลุํมเปูาหมายมี
พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการรณรงค๑
ปูองกันและควบคุม
โรคที่ระบาดตาม
ฤดูกาล 

-  เพื่อปูองกันโรค
ระบาดโรคไข๎หวัดใหญํ
และโรคมือเท๎าปาก
และโรคอ่ืนๆ 
-  เพื่อให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจแกํประชาชนใน
การปูองกันโรคไข๎หวัด
ใหญํและโรคมือเท๎า
ปาก 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
เรื่องอสม. 
เรื่องโรค มือเท๎าปาก 
และไข๎หวัดใหญํ 
- ออกให๎คําแนะนําใน
การดูแลปูองกันควบคุม
โรคในกรณีมีการรับแจ๎ง
วํามีการระบาดของโรค
ไข๎หวัดใหญํและโรค มือ 
เท๎า ปาก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนมีความรู๎
ในการปูองกันโรค
ระบาด 
- มีการให๎ความรู๎ ครู
และผู๎ปกครองเรื่อง
โรคมือ เท๎า ปาก ปี
ละ 1 ครั้ง 

-  ประชาชนได๎
ความรู๎เก่ียวกับโรค
ไข๎หวัดใหญํสายพันธุ๑
ใหมํและได๎ดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
-  ประชาชนเข๎าใจถึง
สถานการณ๑ปัญหา
ของโรคเม่ือมีการ
ระบาดเกิดขึ้นสามารถ
ปูองกันได๎อยําง
ทันทํวงที 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 01 
200 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการใกล๎บ๎าน
ใกล๎ใจ 

- เพื่อให๎องค๑กรชุมชน
สามารถดําเนินงาน
สร๎างสุขภาพในชุมชน
ได๎ สอดคล๎องกับการ
สร๎างสุขภาพแหํงชาติ 
 
 

- เยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเรื้อรัง  
ผู๎พิการ 
- เยี่ยมติดตาม
ผลการรักษา 100 คน 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

- ผู๎ปุวยได๎รับ
การติดตามดูแล
อยํางใกล๎ชิด 
ตํอเน่ือง <80% 
 

- กลุํมเปูาหมาย 
ได๎รับการดูแลด๎าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหนํวย
บริการปฐมภูมิ
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎บริการ
สาธารณสุขแบบองค๑
รวมแกํประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบได๎
ครอบคลุมทุก
กลุํมเปูาหมาย 
 
 

- หนํวยบริการปฐมภูมิ  
 1 แหํง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- หนํวยบริการมี
ข๎อมูล
กลุํมเปูาหมาย
ทุกกลุํม
ครอบคลุม 
ร๎อยละ 90 

- ประชาชนสามารถ
ได๎รับบริการทาง
การแพทย๑และ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

201 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

19 โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต๎านม
และมะเร็งปากมดลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎สตรีใน
กลุํมเปูาหมาย ได๎รับ
การบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต๎านม / 
มะเร็งปากมดลูกใน
ระยะเร่ิมแรกโดยมะเร็ง
เต๎านมต๎องได๎รับการ
ตรวจคัดกรองมากกวํา
ร๎อยละ 80  และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกวําร๎อยละ 
20 
- เพื่อให๎สตรีใน
กลุํมเปูาหมายเรียนร๎ู
การตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเองอยํางถูกวิธี และ
ตระหนักในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกทุก1 ปี  
 

- สตรีอายุ 30-60 ปี 
จํานวน 10,000 คน 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

- สตรีใน
กลุํมเปูาหมาย 
ได๎รับการบริการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม / 
มะเร็งปากมดลูก
ในระยะเร่ิมแรก
โดยมะเร็งเต๎านม
ต๎องได๎รับการ
ตรวจคัดกรอง
มากกวําร๎อยละ 
80 และตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกวํา
ร๎อยละ 20 
 
 

- สตรีใน
กลุํมเปูาหมาย ได๎รับ
การบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต๎านม / 
มะเร็งปากมดลูกใน
ระยะเร่ิมแรกโดย
มะเร็งเต๎านมต๎อง
ได๎รับการตรวจคัด
กรองมากกวําร๎อยละ 
80 และตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมด 
ลูกมากกวําร๎อยละ 
20 
- สตรีในกลุํมเปูา หมาย
สามารถตรวจเต๎านม
ด๎วยตนเองอยํางถูกวิธี 
และตระหนักในการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ทุก 1 ปี 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด 

โรงพยาบาล 
กรุงเทพจุรีเวช 

แบบ ผ. 01 
202 



 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุน
การดําเนินงานศูนย๑
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 
 

- เพื่อสนับสนุน
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการดําเนินการสร๎าง
เสริมสุขภาพ 
- เพื่อให๎ประชาชน
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใน
ด๎านตํางๆ ได๎ 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 20 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  นําเสนอ
โครงการอยํางน๎อยชุมชน
ละ 2 โครงการ  เพื่อนําไป
พัฒนาชุมชนของตนเอง 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชนนําเสนอ
โครงการอยําง
น๎อยชุมชนละ2
โครงการ ใน1ปี 
- ชุมชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได๎  
โดยวัดจากการ
ประเมินผล
โครงการ 
ร๎อยละ 80 
 
 
 
 

- มีชุมชนตัวอยํางใน
การดําเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพ 
- ชุมชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง
ได๎ 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
เขตเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. 01 
203 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

21 โครงการแวํนแก๎ว
เพื่อน๎อง 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียนท่ีมี
ความผิดปกติทางสายตา
ได๎รับการพิจารณาตรวจ
คัดกรอง และได๎รับแวํน
สายตาตามความ
เหมาะสม 
- เพื่อให๎เด็กนักเรียนท่ีมี
ความผิดปกติทางสายตา 
มีแวํนสายตาครบทุกคน 

- ตรวจสอบสุขภาพเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  และสํารวจจํานวน
เด็กนักเรียนท่ีมีแวํนสายตา
และไมํมีแวํนสายตา 
- ประสานตัวแทนร๎านแวํน
สายตา  เพื่อให๎ความร๎ูเร่ือง
วิธีการถนอมสายตา  และ
ตัดแวํนสายตาให๎กับเด็ก
นักเรียนท่ีมีความผิดปกติ
ทางสายตา 
- ดําเนินการตัดแวํนสายตา
ให๎แกํเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด         
- ประเมินและติดตามผล
การดํางาน 

50,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

- นักเรียนท่ีมี
ความผิดปกติทาง
สายตาได๎รับการ
พิจารณาตรวจคัด
กรอง ร๎อยละ 80 
ได๎รับแวํนสายตา
ตามความ
เหมาะสม 
- นักเรียนท่ีมี
ความผิดปกติทาง
สายตา มีแวํน
สายตาครบทุกคน 
ร๎อยละ 90 มี
แวํนสายตาครบ 
ทุกคน 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ท่ีมีความผิดปกติทาง
สายตาได๎รับการแก๎ไข
ปัญหาความผิดปกติทาง
สายตาและได๎รับแวํน
สายตาครบทุกคน อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม              
- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลร๎ูจักวิธีการ
ถนอมสายตาจาก
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎มีความร๎ู
ความสามารถท่ีได๎มาให๎
ความร๎ู                           
- ทําให๎ผู๎ท่ีมีความผิด 
ปกติทางสายตาได๎ทราบ
ถึงวิธีการปูองกัน การใช๎
แวํนตาและเก็บรักษา
แวํนตาอยําง ถูกวิธี 

กองสาธารณสุขฯ 

204 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

22 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณสุขแกํ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข  
- เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ในการ
บริหารจัดการด๎าน
สาธารณสุขแกํ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
- เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดี
ระหวําง  องค๑กร
สาธารณสุขด๎วยกันและ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขกับ
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ  
 

- ฝึกอบรม ๖ วันและ
ศึกษาดูงานสาธารณสุข
โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  รวม 
300 คน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
สาธารณสุข อสม. 
มีศักยภาพในการ
ดําเนินการด๎าน
สาธารณสุขได๎ร๎อย
ละ 90 

- อาสาสมัครสาธารณสุข  
มีความร๎ู  ความสามารถ
ให๎บริการสาธารณสุขแกํ
ประชาชนในชุมชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถนําประสบการณ๑
ในการบริหารจัดการด๎าน
สาธารณสุขมาประยุกต๑ใช๎
กับชุมชนของตนเองได ๎
- เกิดความสัมพันธ๑อันดี
และความสามัคคีระหวําง
อาสาสมัครสาธารณสุข
ด๎วยกัน  และอาสาสมัคร
สาธารณสุขกับเจ๎าหน๎าท่ี
ของรัฐ 

งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมเทศบาล

เมืองร๎อยเอ็ด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสา 
สมัครดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาความร๎ูและ
ศักยภาพในการดูแล
ผู๎สูงอายุเพื่อนําไปใช๎ดูแล
ผู๎สูงอายุในชุมชน 
- เพื่อให๎อาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุ มีความมั่นใจใน
การเข๎าไปดูแลผู๎สูงอายุ
ในชุมชน 
- พัฒนาศักยภาพ อผส. 
ผู๎นําชุมชน ประชาชนใน
การรํวมกันดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุในชุมชน 
- จัดต้ังเครือขํายดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุอยําง
ย่ังยืน 
- เพื่อการดูแลผู๎สูงอายุ
แบบองค๑รวมครอบคลุม
ท้ังกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

- อบรมให๎แกํอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุท้ัง ๒๐ ชุมชน 
จํานวน ๑๕๔ คน ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุเบื้องต๎น 
เพื่อให๎มีความร๎ู และความ
มั่นใจในการดูแลผู๎สูงอายุ 
- เย่ียมบ๎านผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหา
ด๎านสุขภาพ เจ็บปุวยเร้ือรัง 
เย่ียมเครือขํายผู๎สูงอายุ โดย
ทีมอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุใน
ชุมชน และสํงตํอการดูแลแกํ
ศูนย๑แพทย๑ หรือโรงพยาบาล
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- พัฒนาอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชน และ
สร๎างอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ
รํุนใหมํ ให๎มีคุณภาพ และ
ตํอเนื่อง 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุได๎รับการ
อบรมฟื้นฟู
ศักยภาพ อยําง
น๎อย ๒ คร้ังตํอปี 
- ผู๎สูงอายุใน
ความดูแลของอ
ผส.แตํละชุมชน
ได๎รับการเย่ียม
บ๎านดูแลสุขภาพ
อยํางตํอเนื่องตาม
เกณฑ๑กลุํมสีเขียว 
๔ สัปดาห๑ตํอคร้ัง 
กลุํมสีแดง ๑ คร้ัง
ตํอสัปดาห๑ อยําง
น๎อย ร๎อยละ ๕๐ 

- ผู๎สูงอายุมีความร๎ู เจ
คติ ทักษะ และการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองได๎อยําง
ถูกต๎อง 
- ผู๎สูงอายุปรับตัวได๎ดี
ข้ึน สนใจเข๎ากลุํมรํวม
กิจกรรมในชมรม
อยํางตํอเนื่อง 
- สังคมตระหนักถึง
คุณคําของผู๎สูงอายุ 
ให๎ความสําคัญ เคารพ
นับถือผู๎สูงอายุมากข้ึน 
- ผู๎สูงอายุท่ีขาดแคลน 
ได๎รับการเย่ียมจาก
เจ๎าหน๎าท่ี และอผส.
ประจําชุมชน และ
ได๎รับการดูแลอยําง
ตํอเนื่อง 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

24 โครงการรณรงค๑
ปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอจากสัตว๑ 
สูํคน 
 

-  เพื่อปูองกัน/
ควบคุมอันตรายจาก
สัตว๑สูํคนพร๎อมให๎
ความรู๎แกํประชาชน 
 

-  ฉีดพํนยาฆําเชื้อโรค
ไข๎หวัดนก  ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  สํารวจสัตว๑ปีกในเขต
เทศบาลฯ 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

30,000 
(เทศบาล) 

 

- เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด
เป็นพื้นที่ปลอด
โรคติดตํอจาก
สัตว๑สูํคน 
 
 
 

-  ประชาชนใน 
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  มีความรู๎
และปลอดภัยจาก
โรคติดตํอจากสัตว๑ 
สูํคน 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในระดับ
ท๎องถิ่น 

- สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 1 กองทุน 

950,000 
(งบเทศบาลฯ) 

955,000 
(งบเทศบาลฯ) 

955,000 
(งบเทศบาลฯ) 

955,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

- ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงบริการทาง
การแพทย๑และ
สาธารณสุขได๎อยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

26 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

 

- เพื่อลดอัตราการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคที่มา
จากการบริโภคอาหาร
และนํ้าที่ไมํสะอาดจาก
ร๎านอาหาร และแผง
ลอยจําหนํายอาหาร 
-  เพื่อยกระดับ
ร๎านอาหาร และแผง
ลอยจําหนํายอาหาร ให๎
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
- เพื่อตรวจหาสารเคมี
และจุลินทรีย๑ปนเปื้อน
ในอาหารในร๎านอาหาร 
ละแผงลอยจําหนําย
อาหาร 
- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
ตระหนักและให๎
ความสําคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตาม
หลักสุขาภิบาล 

- ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
และแผงลอยจําหนําย
อาหาร ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ 60 
ของร๎านอาหาร 
และแผงลอย
จําหนํายอาหาร
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 

- ผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหาร  และ
แผงลอยจําหนําย
อาหาร ตระหนักและ
ให๎ความสําคัญของ
การดูแลและ
ปรับปรุงสถานที่ปรุง 
ประกอบ และ
จําหนํายอาหารให๎
สะอาด ปลอดภัย 
และได๎มาตรฐาน 
-  ร๎านที่ผํานเกณฑ๑
มาตรฐานได๎รับปูาย
มาตรฐาน และสร๎าง
ความเชื่อม่ันกับให๎
ผู๎บริโภค 
- ประชาชนได๎
บริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย 
และได๎มาตรฐาน 

- งานสุขาภิบาล
อาหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

แบบ ผ 01 
208 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

27 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
หอพักในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎ความรู๎และ
แนวทางการปฏิบัติแกํ
ผู๎ประกอบกิจการและ
ผู๎จัดการหอพัก ตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 
2558  
 

- อบรมสํงเสริมความรู๎
ด๎านกฎหมาย/ด๎าน
สุขลักษณะและอนามัย/
ด๎านปูองกันอัคคีภัย/
ด๎านความปลอดภัย 
- ตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสร๎าง
เครือขํายผู๎ประกอบ
กิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-ร๎อยละ 80  
ของผู๎ประกอบ
กิจการหอพัก
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐานที่
กําหนด  
 

- ผู๎ประกอบกิจการ
และผู๎จัดการหอพัก
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับปรุงหอพักให๎
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
- หอพักได๎มาตรฐาน
ตาม พ.ร.บ.หอพัก 
 พ.ศ.2558 

กองสวัสดิการสังคม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการบ๎านพัก 
สุนัขจรจัด เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อลดปัญหาการ
เพิ่มขึ้นของสุนัขจร
จัดในเขต เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ให๎ลดลงหรือหมดไป 
 

-  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 100 
ตัว/ปี 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- จํานวนสุนัขจร
จัดภายในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดมีจํานวน
ลดลง 

-  ลดจํานวนสุนัข
จรจัดในเขต 
เทศบาลฯ  
 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค๑ 
ฉีดวัคซีนปูองกัน
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนตื่นตัวและ
ตระหนักถึงอันตรายที่
เกิดจากโรคพิษสุนัขบ๎า 
-  เพื่อควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎ลดลงหรือ
หมดไป 
 

-  ฉีดวัคซีน ปูองกันสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จํานวน 
1,500 ตัว 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
- สุนัขและแมว
ภายในเขต
เทศบาลได๎รับการ
ฉีดวัคซีนมากกวํา          
ร๎อยละ 90 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ เข๎าใจ
และตระหนักถึง
อันตรายของโรค
พิษสุนัขบ๎า   
-  สุนัขและแมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า  

กองสาธารณสุขฯ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการทําบุญ 
โรงฆําสัตว๑    
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการอุทิศ
สํวนกุศลให๎สัตว๑ที่สํง
เข๎าฆําในโรงฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเป็นสิริมงคลแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเสริมสร๎างความ
สามัคคีระหวําง
เทศบาลฯและ
ผู๎ประกอบการ 
 
 

-  ทําบุญโรงฆําสัตว๑    
โดยทําบุญเลี้ยงพระปีละ 
1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ผู๎ประกอบ 
การค๎าและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดรํวม
ทําบุญ       
จํานวน 250 คน 

-  สัตว๑ที่เข๎าฆําใน
โรงฆําสัตว๑
เทศบาลฯ ได๎รับ
สํวนกุศลจากการ
ทําบุญตามแนว
ความเชื่อของ 
ชาวพุทธ 
-  เจ๎าหน๎าที่และ
ผู๎ประกอบการมี
ขวัญและกําลังใจที่
ดีในการปฏิบัติงาน 
-  ผู๎ประกอบการ              
ฆําสัตว๑พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ฯ   /ประชาชน ได๎
ทําบุญรํวมกัน  ปี
ละ 1 ครั้ง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
สถานที่จําหนําย
เน้ือสัตว๑สะอาด
ปลอดภัยใสํใจ
ผู๎บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎ประกอบการสถานที่
จําหนํายเน้ือสัตว๑ มี
การปฏิบัติอยํางถูก
สุขลักษณะและ
สุขอนามัยในการ
จําหนํายเน้ือสัตว๑ 
- เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎
บริโภคเน้ือสัตว๑ที่
สะอาดและปลอดภัย 
 
 
 
 
 

-  จัดอบรมให๎สุขศึกษา
แกํผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดสด   เทศบาลฯทั้ง 
3 แหํง ๆ ละ 50 คน 
-  ออกตรวจประเมิน
แผงจําหนํายเน้ือสัตว๑ใน
ตลาด ทุก 3 เดือน 
- ออกปูายรับรองแกํ
สถานที่จําหนํายเน้ือสัตว๑
ที่ผํานการประเมิน  
ระดับพอใช๎ ดี และดี
มาก 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- แผงจําหนํายเน้ือ 
สัตว๑ทุกแผงต๎อง
ผํานการประเมิน
ในระดับพอใช๎ 
เป็นอยํางน๎อย 

- ผู๎ประกอบการ
สถานที่จําหนําย
เน้ือสัตว๑มีการ
พัฒนาปรับปรุง
สถานที่จําหนําย
เน้ือสัตว๑ให๎สะอาด
ถูกสุขลักษณะ  
- ผู๎บริโภคมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
เลือกซ้ือเน้ือสัตว๑ที่
มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการแตํงผม -
เสริมสวย เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด   
 
 

-  เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
สถานบริการแตํงผม-เสริม
สวยมีความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับการสุขาภิบาล
สถานบริการและ
โรคติดตํอที่สําคัญ 
- เพื่อรณรงค๑ให๎
ผู๎ประกอบการสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวย 
ปรับปรุงสถานบริการให๎
สะอาด ปลอดภัย 
-  ตรวจสอบเครื่องสําอาง 
ที่ใช๎ในร๎าน ให๎ได๎มาตรฐาน 
อ.ย. 
- เพื่อสร๎างเครือขํายชมรม 
ชํางผมเสริมสวยเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ให๎มีความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน 

-  ผู๎ประกอบการและ
สถานบริการแตํงผม -
เสริมสวย ภายใน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

50,000     
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

- ร๎อยละ 80 ของ
สถานบริการ  
แตํงผม-เสริมสวย 
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 

- ผู๎ประกอบการ
สถานบริการแตํง
ผม - เสริมสวย  
มีความรู๎ ตระหนัก
และให๎ความสําคัญ
ในการจัดบริการ 
ที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- สถานบริการแตํงผม 
- เสริมสวยในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน
การตรวจประเมิน
สถานบริการแตํงผม 
- เสริมสวย สะอาด 
ปลอดภัย นําใช๎
บริการ 
 
 

- งานสุขาภิบาล
อาหาร 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานตลาด
สดนําซ้ือ 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล๎อมในตลาดให๎ถูก
หลักสุขาภิบาล 
- เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ความร๎ู
เร่ืองอนามัยสํวนบุคคล 
- เพื่อค๎ุมครองผู๎บริโภค  
การตรวจสอบมาตรฐาน 
เคร่ืองชั่ง ตรวจหาสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 
- เพื่อให๎ความร๎ูแกํ
ผู๎ประกอบการค๎าในตลาด 
- เพื่อกําจัดสัตว๑และแมลง 
นําโรคในตลาด 
- เพื่อจัดระเบียบภายในตลาด 
- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดมีสํวนรํวมในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานตลาด
สดนําซื้อ 

- ผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดสระทอง  ตลาด 
ทุํงเจริญ/โต๎รุํง และ
ตลาดหนองแคน 

190,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

190,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

190,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

190,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดสดในเขต
เทศบาลมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 
20 จากปีที่ผํานมา 
- ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดและผู๎บริโภคมี
สุขอนามัยสํวนบุคคล
ที่ดี 
- ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ประกอบการค๎า 
มีความพึงพอใจตํอ
การควบคุมสัตว๑และ
แมลงนําโรคในตลาด 
- ร๎อยละ 80 ของ
เครื่องชั่งในตลาดผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน 

- ตลาดสดใน
เขตเทศบาลมี
มาตรฐานตลาด
สดนําซ้ือ 
ผู๎ประกอบการ
ค๎าในตลาดและ
ผู๎บริโภคมี
สุขอนามัยสํวน
บุคคลที่ดี 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ 

- เพื่อรณรงค๑ปรับปรุง
สภาวะสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมของสถาน
ประกอบการ 
 - เพื่อให๎ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อมและ
โรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ 
 

- สํารวจ/ประเมินด๎าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม 
ของสถานประกอบการ 
- อบรมสํงเสริมความรู๎
ด๎านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อม สถาน
บริการ/โรคติดตํอ,
อุปกรณ๑เครื่องมือ/การ
จัดบริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- ตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสร๎าง
เครือขํายผู๎ประกอบการ 
เขตเทศบาล 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

- ร๎อยละ 80 ของ
สถานประกอบการ
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐานที่กําหนด 

- เพื่อให๎
ผู๎ประกอบการได๎รู๎
ถึงหลักสุขาภิบาล
และสถานบริการที่
มีคุณภาพ 
- ผู๎ประกอบการ 
ต๎องเข๎าใจกับสิ่งที่
ลูกค๎าต๎องการ และ
มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในสิ่งแวดล๎อมและ
ปูองกันโรคติดตํอได๎ 

- งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการร๎านอาหาร
ปลอดภัย เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เพื่อลดอัตราการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคที่มาจาก
การบริโภคอาหารและนํ้า
ที่ไมํสะอาดจากสถานที่
จําหนํายอาหาร 
-  เพื่อยกระดับร๎าน
จําหนํายอาหาร/แผงลอย
จําหนํายอาหาร 
-เพื่อ ตรวจสารเคมีที่อาจ
เปื้อนในอาหาร 
-  ตรวจภาชนะที่บรรจุ
อาหาร 
 
 
 
 
 
 

-  ประเมินผลด๎าน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
ร๎านอาหารและแผงลอย
ที่เปิดจําหนํายในเขต
เทศบาลฯ  
-  มอบปูายมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติ
อรํอย 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ 60 ของ
ร๎านอาหารและแผง
ลอยผํานเกณฑ๑
มาตรฐานตามที่
กําหนด 

-  ร๎านที่ผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน
และได๎รับปูาย
มาตรฐาน   
 

- งานสุขาภิบาลอาหาร
และคุ๎มครองผู๎บริโภค  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการสุขานําใช๎ -  เพื่อให๎เกิดการพัฒนา
ส๎วมสาธารณะ ในเรื่องการ
สุขาภิบาลความสะอาด 
ความเพียงพอและความ
ปลอดภัยเพื่อยกระดับให๎
ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑
ของกรมอนามัย 
- เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการได๎ใช๎
ห๎องสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย 
- กระตุ๎นให๎ผู๎ใช๎บริการ 
ตระหนักให๎ความสําคัญใน
เรื่องการบํารุงรักษาและ
ทําความสะอาดห๎องสุขา  

- ตรวจประเมินห๎อง
ส๎วมสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- ประกวดสุดยอดส๎วม
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ80ของ
ห๎องส๎วมสาธารณะ 
เทศบาลฯได๎
มาตรฐานผําน
เกณฑ๑ส๎วมของ
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

-  ห๎องสุขาเกิด
การพัฒนาให๎ถูก
สุขลักษณะสะอาด
ปลอดภัย นําใช๎ 
และได๎มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑ของ
กรมอนามัยมีการ
บํารุงรักษาทํา
ความสะอาดอยําง
ถูกวิธีเป็นประจํา
และสมํ่าเสมอ 
- ผู๎ใช๎บริการส๎วม
สาธารณะมีความ
ตระหนักและให๎
ความรํวมมือใน
การรักษาความ
สะอาดส๎วม 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อมควบคุม

มลพิษและ 
เหตุรําคาญ  

กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล๎อม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 
 

- เพื่อตรวจหาสารเคมีและ
จุลินทรีย๑ปนเปื้อนใน
อาหารใน ร๎านอาหารและ
ตู๎นํ้าดื่มในโรงเรียน   
- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
ตระหนักและให๎
ความสําคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตาม
หลักสุขาภิบาล 

- ผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหาร ในโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- ผู๎รับผิดชอบดูแลตู๎นํ้าดื่ม
ในโรงเรียน 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ 60 ของ
ร๎านอาหารใน
โรงเรียน และตู๎นํ้า
ดื่มในโรงเรียนผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน 

-  ร๎านที่ผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน
ได๎รับปูายรับรอง
เพื่อสร๎างความ
เชื่อม่ันกับให๎
ผู๎บริโภค 
- ประชาชนได๎
บริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย 
และได๎มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
  

- งานสุขาภิบาล
อาหาร 

กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล๎อม 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนา   ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการรณรงค๑
ปูองกันยาเสพติด  
ในโรงเรียน 

-  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักโทษ
ของยาเสพติด 

-  จัดอบรมนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จํานวน  100 
คน  ให๎หํางไกลจากสิ่ง
เสพติดให๎โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ในระดับ
มัธยมศึกษา 
ทุกโรงเรียนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมครบ
ทุกโรงเรียน 

- นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด หํางไกล
จากสิ่งเสพติดให๎
โทษ 
 

- งานการกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
สํานักการศึกษา 

2 โครงการอบรมและ
รณรงค๑ ครูวิทยากร
แกนนํายาเสพติดและ
เจ๎าหน๎าที่ อปท.ใน
สถานศึกษา 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ในการเป็น 
ครูวิทยากรแกนนํา 
ยาเสพติด  
 

-  อบรมครูวิทยากรแกน
นํายาเสพ-ติด โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
-  รณรงค๑ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- สํงครูแกนนํายา
เสพติดเข๎ารับการ
อบรมฯ 
ครบ 100% ทุก
โรงเรียน 

- พนักงานครู
เทศบาลแกนนํา 
ยาเสพติดสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเป็น 
ที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

- งานการกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน 
สํานักการศึกษา  

3 โครงการรณรงค๑และ
ปูองกันยาเสพติดใน
ชุมชน        
 

-  เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

-  รณรงค๑ปูองกันยา 
เสพติดโดยการจัด
กิจกรรมตํางๆ ใน 
ชุมชน   20  ชุมชน        

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนหํางไกล
ยาเสพติด 80% 

- ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกัน
การแพรํระบาดของ 
ยาเสพติด   
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการออกตรวจ 
ทํอธารประปา 
ดับเพลิง  

- เพื่อให๎ประชาชนเกิด
ความม่ันใจในด๎านการ
ปูองกันและระงับ 
อัคคีภัย 
- เพื่อให๎มีนํ้าในการ
ดับเพลิง มีเพียงพอ 
- เพื่อให๎ทราบจุดที่
ติดตั้งทํอธารประปา
ดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบทํอธาร
ประปาดับเพลิงรํวมกับ
การประปาสํวนภูมิภาค
สาขาร๎อยเอ็ดที่ติดตั้งตาม
ถนนสายตําง ๆ  
ในเขตศูนย๑ความ 
รํวมมือฯ อยํางน๎อย 
ปีละ  2  ครั้ง 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- ทํอธารประปา 
195  แหํง 

-  ทําให๎ทํอธาร
ประปาดับเพลิงที่
ติดตั้งไว๎สามารถใช๎
งานได๎ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและเขต
ใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

2 โครงการออกตรวจ
เครื่องเคมีดับเพลิง 
 

- เพื่อให๎ประชาชนเกิด
ความม่ันใจในด๎านการ
ปูองกันและระงับ 
อัคคีภัย 
- เพื่อให๎มีเครื่อง
ดับเพลิง ติดตั้งใน
ชุมชนและสถานที่ 
ที่มีความเสี่ยงภัย 

- ออกตรวจสอบเครื่อง
เคมีดับเพลิงที่ติดตั้งตาม
สถานที่ตําง ๆ ในเขต
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
อยํางน๎อย  ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- เครื่องเคมี
ดับเพลิง 128 
เครื่อง 

-  ทําให๎มีเครื่องเคมี
ดับเพลิงที่ติดตั้งไว๎
สามารถใช๎งานได๎
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและ     
 เขตใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

220 แบบ ผ. 01 



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อให๎มีแผนแมํบท 
ใช๎เป็นแนวทางในการ
จัดการสาธารณภัย 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อแจกจํายให๎กับ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
ในการประสานงาน  
การฝึกซ๎อมรํวมกัน  
และการบูรณาแผน
รํวมกัน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดังน้ี.- 
1. แผนปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 60 เลํม โดย
กําหนดให๎มีการ ฝึกซ๎อม
ตามแผนอยํางน๎อยปีละ 3 
ครั้ง 
2. แผนเฉพาะกิจปูองกัน
และระงับอัคคีภัยชํวงฤดู
หนาวและฤดูแล๎ง จํานวน 
60 เลํม 
3. แผนเฉพาะกิจปูองกัน
และบรรเทาอุทกภัยและ
วาตภัย  จํานวน 60 เลํม 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- แผน 180  
เลํม 

- ประชาชนเกิดความ 
เชื่อม่ัน ในด๎านการ
ปูองกันและระงับภัย
ของเทศบาลฯเพิ่มขึ้น 
- การแก๎ไขปัญหา 
สาธารณภัย เป็นไป 
อยํางมีระบบสามารถ 
ตอบโต๎สาธารณภัย   
ได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 

 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการตรวจแนะนํา
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
 

- เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยกับอาคารที่มี
ความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
- เพื่อให๎เจ๎าของหรือ
ผู๎ประกอบการรู๎จัก
วิธีการระงับอัคคีภัยใน
เบื้องต๎น 
- เพื่อการประสาน
ความรํวมมือเม่ือ 
เกิดเหตุ 
 

- แตํงตั้งเจ๎าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522 เพื่อการออก
ตรวจตามอาคารที่มี 
ความเสี่ยงภัย 9 
ประเภท อยํางน๎อย ปีละ 
1 ครั้ง  ในเขตศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 

25,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- สถาน
ประกอบการ 
86  แหํง 

-  การเกิดอัคคีภัย 
ตามอาคารที่มีความ 
เสี่ยงภัย 9 ประเภท  
ลดลง 
-  ประชาชนในเขต  
เทศบาลและเขต 
ใกล๎เคียงมีความ  
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการสั่งใช๎ อปพร. 
 
 
 
 

- เพื่อให๎  อปพร.  
 ที่ผํานการฝึกอบรมได๎
ปฏิบัติหน๎าที่ ดังน้ี 
1.  ชุดอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 

 
 
  
1. จัด อปพร. ปฏิบัติ
หน๎าที่ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยหน๎าโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ออกปฏิบัติ
หน๎าที่ทุกวันทําการ 
ในชํวงเช๎าตั้งแตํเวลา  
06.30 – 08.30  น. 
และชํวงบํายตั้งแตํเวลา 
15.00 -17.00  น. 
โรงเรียนละ  2 คน 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

  
 
 
 - สมาชิก 
 อปพร. 30 คน 
 
 
 
 
 

 - ประชาชนตาม 
 ชุมชนตําง ๆ มีความ 
 ปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 
 - ประชาชนเชื่อม่ัน 
 ในการปฏิบัติงานของ  
 อปพร. 
 
     

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 

223 
แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

  2.  ชุดประจําศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมปูองกัน  
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ
และสงกรานต๑ 
 

2. ปฏิบัติหน๎าที่ประจํา
ศูนย๑ฯ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่
ที่เก่ียวข๎อง  เพื่อบริการ
ประชาชนในการใช๎รถใช๎
ถนน  ชํวงเทศกาล 
ปฏิบัติหน๎าที่เป็น  2  
ชํวง  คือชํวงเทศกาล 
ปีใหมํ 7 วัน  และชํวง
เทศกาลสงกรานต๑ 7 วัน  
รวม  14 วัน  ปฏิบัติ
หน๎าที่วันละ 4 คน  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กัน  ตลอด  24  ชั่วโมง 
 
 

      - สมาชิก  
 อปพร. 28 คน 

  

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม  
อปพร.  

- เพื่อฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร.รุํนใหมํ  ให๎มี
ความรู๎ ทักษะ
ความสามารถ                 
ในการปฏิบัติหน๎าที่
เป็นอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน ได๎อยําง
แท๎จริง 
- เพื่อเป็นกําลังเสริม
ให๎เจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ  ในการ 
ปฏิบัติหน๎าที่ปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยตํางๆ 
 
 

- ฝึกอบรม  อปพร.    
เพิ่มใหมํตามหลักสูตรที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด จํานวน 1 รุํน  
รวม  100  คน   

250,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

250,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

250,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

250,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- ผู๎อบรม  100  
คน 

- ได๎  อปพร. เพิ่ม 
ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
ของศูนย๑ อปพร.
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด และเป็น
กําลังเสริมให๎กับ
เจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ 
- ประชาชนเกิด
ความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 225 
แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการรํวม
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ
และสงกรานต๑ 

- เพื่อเป็นการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ  ทาง
ถนนเบื้องต๎นในระดับ
พื้นที่  และบริการ
อํานวยความสะดวก  
แกํผู๎ที่ใช๎เส๎นทางใน
พื้นที่ ในชํวงเทศกาลปี
ใหมํและสงกรานต๑    

- จัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชํวง
เทศกาลปีใหมํและ
สงกรานต๑ รวม 7 วัน                
-  ตั้งจุดเตือน และจุด
บริการภายใน 
-  จัดเจ๎าหน๎าที่อยูํประจํา
ที่ศูนย๑ฯ  ตลอด  24 
ชั่วโมง คอยแนะนํา 
ควบคุม และชํวยเหลือ 
ผู๎ที่มีปัจจัยเสี่ยงตํอการ
เกิดอุบัติเหตุ   เชํน วัยรุํน  
หรือผู๎ขับขี่ที่เมาสุรา 
ตลอดจนให๎บริการ และ
อํานวยความสะดวกแกํ  
ผู๎ที่ใช๎เส๎นทางในพื้นที่   
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จัดตั้งศูนย๑ฯ 
 2 ครั้ง 

- ประชาชนที่ใช๎รถ
ใช๎ถนนได๎รับความ
ปลอดภัย  ทั้งชีวิต 
และทรัพย๑สิน 
- จํานวนอุบัติเหตุ
ในชํวงเทศกาลลดลง 
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
ใช๎เส๎นทางในพื้นที่ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

แบบ ผ. 01 
226 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย   

-  เพื่อเตรียมการในการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในแตํละ
ชุมชน 
-  เพื่อกําหนดหน๎าที่
รับผิดชอบและ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
-  เพื่อให๎ประชาชน 
มีสํวนรํวมในการ  
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 

- ดําเนินการฝึกซ๎อม
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  โดยการ
ดําเนินรํวมกับ องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ที่เป็นภาคีเครือขําย 
ศูนย๑ความรํวมมือฯ  
และหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 

60,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

 - ฝึกซ๎อม 
 5 แหํง 

- ประชาชนตาม
ชุมชนตํางๆ เกิด 
ความเชื่อม่ันในด๎าน 
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
- ประชาชนเกิดความ
เข๎าใจและสามารถ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต๎น
ได๎ 
- สถิติการเกิด 
สาธารณภัยลดลง 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 
  

แบบ ผ. 01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการจัด 
กิจกรรมวัน อปพร. 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการเชิดชู
ความสําคัญของ  
อปพร.  และจัด
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑ 
 

-  ให๎ อปพร.ได๎มารํวม
กิจกรรมในงานวัน  
อปพร. และได๎มีสํวนรํวม
ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑ 
ตํอสังคมสํวนรวม 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จํานวน 
ผู๎รํวมงาน 
150 คน 

-  อปพร.  รวมทั้ง
ประชาชน  ได๎สํานึก
ถึงความเสียสละ  
ความสมานฉันท๑  
ความรัก ความผูกพัน  
ความสามัคคี และ
ความรับผิดชอบตํอ
สังคมในการ
ปฏิบัติงานปูองกันฯ 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

10 โครงการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัยโดย
ใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 

-  เพื่อสาธิตและ 
ฝึกการดับเพลิงให๎แกํ
ประชาชน 
 

-  ประสานผู๎นําชุมชนทั้ง 
20 ชุมชน กําหนดพื้นที่
จุดเสี่ยง 
- สาธิตและฝึกการ
ดับเพลิงให๎ประชาชนไมํ
น๎อยกวํา  40  แหํง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - ประชาชนได๎
ความรู๎และฝึก
ปฏิบัติกวํา 
1,000 คน 

-  ประชาชนเกิด
ทักษะสามารถระงับ
เหตุอัคคีภัยเบื้องต๎น
ได๎ 
- ประชาชนพึงพอใจ
ในการมีสํวนรํวม  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

 

แบบ ผ. 01 
228 



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการฝึกซ๎อม
เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ของ
ศูนย๑ฯ มีทักษะพื้นฐาน
เก่ียวกับระเบียบ แบบ
แผนการฝึกที่
จําเป็นต๎องใช๎ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
- เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมของ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ ในการ
จัดหาอุปกรณ๑ในการ
ดับเพลิง ก๎ูภัย อุปกรณ๑
ในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย 
ตํางๆ รู๎วิธีการบํารุง 
รักษาอยํางถูกต๎อง 

- ฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ของ
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย รวม 
100 คน  จาก อปท. 
แตํละแหํงดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 50 คน 
2) อบต.เหนือเมือง  
20 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
10 คน 
4) อบต.ดงลาน  
10  คน 
5) อบต.ขอนแกํน   
10 คน 

50,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

 - ผู๎เข๎าอบรม 
 100 คน 

- เจ๎าหน๎าที่ของ
ศูนย๑ฯ มีทักษะ
พื้นฐานเก่ียวกับ
ระเบียบ แบบ
แผนการฝึกที่
จําเป็นต๎องใช๎ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
- มีความพร๎อมของ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ  
ในการจัดหาอุปกรณ๑
ในการดับเพลิง ก๎ูภัย 
อุปกรณ๑ในการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตํางๆ รู๎วิธีการ
บํารุงรักษาอยําง
ถูกต๎อง 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 229 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการตรวจ
ประเมินความพร๎อม
ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเป็นการติดตาม
และประเมินผลงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแตํละแหํง
ให๎เกิดการพัฒนางาน
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซ่ึงจะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณ
ภัยฯ   ตามเกณฑ๑การ
ประเมินที่ได๎กําหนด 

ตรวจประเมินความ
พร๎อมงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ 
อปท.ทั้ง ๕  แหํงดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  2 ครั้ง 
2) อบต.เหนือเมือง  
2 ครั้ง 
3) อบต.รอบเมือง   
2 ครั้ง 
4) อบต.ดงลาน    
2  ครั้ง 
5) อบต.ขอนแกํน  
2 ครั้ง 
 
  
 

15,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

15,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

15,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

15,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- เกิดการพัฒนา 
งานปูองกัน 
80 % 

- เกิดการพัฒนางาน 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 

230 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการอบรม
ดับเพลิงเบื้องต๎น
ให๎แกํพนักงานสถาน
ประกอบการภายใน
เขตพื้นที่ศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อฝึกอบรม
พนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีความ
เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
ทั้งน้ีเพื่อให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานชํวยเหลือ 
และระงับอัคคีภัยที่จะ
เกิดขึ้นได๎อยําง
ทันทํวงที มี
ประสิทธิภาพ  

- อบรมพนักงานสถาน
ประกอบการที่อยูํในเขต
พื้นที่ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณภัย
ฯ จํานวน 100 คน   
ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 40 คน 
2) อบต.เหนือเมือง   
15 คน 
3) อบต.รอบเมือง  15 
คน 
4) อบต.ดงลาน   
15 คน 
5) อบต.ขอนแกํน  
15 คน 
 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สําเร็จการ 
อบรม 100 คน 

- ผู๎เข๎าอบรมสามารถ
ระงับเหตุ หรือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ในสถานประกอบการ
ได๎ในเบื้องต๎น 
  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 231 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

14 โครงการอบรม 
ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนด๎านการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย  

- เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย  
มีความรู๎ความเข๎าใจ 
ในการปูองกันการเกิด
อัคคีภัย รวมถึงการ
ระงับเหตุในเบื้องต๎น 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

- ฝึกอบรมประชาชน
ทั่วไปที่อยูํในเขตพื้นที่
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ  
จํานวน 500  คน   
ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 100คน 
2) อบต.เหนือเมือง   
100 คน 
3) อบต.รอบเมือง     
100 คน 
4) อบต.ดงลาน        
100 คน 
5) อบต.ขอนแกํน     
100 คน 
ปีละ 2 ครั้ง 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

 - ประชาชน 
  ได๎รับความรู๎ 
  500 คน 

- ประชาชนทั่วไปมี
ความรู๎และเข๎าใจใน
การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น 
- ประชาชนทั่วไป 
เข๎าใจในการใช๎
เครื่องมืออุปกรณ๑
ระงับเหตุเบื้องต๎น
อยํางถูกวิธี 
- ประชาชนทั่วไป 
เชื่อม่ันในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

 

232 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการ
บริการของศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไป ได๎แสดงความ
พึงพอใจ และแสดง
ความคิดเห็น ตํอการ
บริการของศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยฯ  
 

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน จํานวน 
1,000 คน  ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 200 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 
200 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
200  คน 
4) อบต.ดงลาน   
200 คน 
5) อบต.ขอนแกํน  
200 คน 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

5,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 

 - เกิดความพึง 
 พอใจมากกวํา 
 80 %  

- สามารถประเมินผล
การดําเนินงาน 
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
- เกิดผลสัมฤทธ์ิใน
ด๎านความพึงพอใจ
ของประชาชน  การ
ตอบสนองตํอปัญหา  
และการแก๎ไข ปัญหา
ได๎ทันตํอความ
ต๎องการของ
ประชาชน  และการ
คํานึงถึงประโยชน๑
สูงสุดของประชาชน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความรํวมมือฯ) 

  233 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

- เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ของศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
อบต.เหนือเมือง   
อบต.รอบเมือง   
อบต.ดงลาน 
อบต.ขอนแกํน   
ในด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนงบประมาณ 
ให๎กับศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อบริหารกิจการของ
ศูนย๑ความรํวมมือฯ 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ดําเนินงาน
ตามโครงการ/
แผนงานที่ 
กําหนด 100% 

- ประชาชนใน
ท๎องถิ่นภาคีสมาชิก
ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสา-
ธารณภัยมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย๑สินเพิ่ม
มากขึ้น   
- สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นได๎รับการ
แก๎ไขหรือบรรเทาได๎
อยํางอยํางรวดเร็ว 
- เกิดการ
ประสานงานที่ดี
ระหวํางหนํวยงาน 

  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 

234 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการประเมิน
องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นที่มี 
ผลงานดีเดํนด๎าน 
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

- เพื่อให๎ผลการ
ปฏิบัติงานในด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นที่
ประจักษ๑แกํคนทั่วไป 
 - เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมในด๎าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 - เพื่อพัฒนาระบบ
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให๎ดียิ่งขึ้น  
 

- จัดสํงผลงานที่มีความ
โดดเดํนในด๎านปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เข๎ารับการประเมินเพื่อ
รับรางวัลดังน้ี 
1) โครงการตรวจ
ประเมินศูนย๑  อปพร. 
ดีเดํนและ  อปพร.ดีเดํน 
2) โครงการคัดเลือก
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีผลงานดีเดํน
ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3) โครงการชุมชนรํวม
ใจสร๎างความปลอดภัย
ทางถนน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เข๎ารับการ
ประเมิน 
3 โครงการ 

- ผลการปฏิบัติงานที่
มีความโดดเดํนได๎รับ
การประเมินเป็นที่
ยอมรับของหนํวยงาน
หรือองค๑กรอ่ืน 
 - ผลงานดีเดํนได๎รับ
โลํรางวัลหรือเงิน
รางวัล 
- เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติมี
ขวัญและกําลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

 235 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 
 
 
 
 

 

โครงการจัดระบบ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยภายในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 

- เพื่อจัดระเบียบและ  
สร๎างความเรียบร๎อย 
ให๎แกํบ๎านเมือง ดังน้ี 
1) ตลาดสดของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ทั้ง  ๓  
แหํง  ได๎แกํ 
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุํงเจริญ 
และโต๎รุํง 
- ตลาดสดหนองแคน 
๒) กลุํมผู๎ประกอบการค๎า
ที่จําหนํายสินค๎าอยูํในที่
หรือทางสาธารณะ 
ภายในเขตฯ เชํน  
บนทางเท๎า 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

- มีความเป็น   
ระเบียบ 
เรียบร๎อย 
ชองบ๎านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บ๎านเมืองเกิด
ความสงบและมี 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 
- ตลาดมีความ 
สะอาดและเป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย 
- การจราจรเกิด 
ความคลํองตัว 
- สามารถลด 
อุบัติเหตุได๎ 
- ประชาชนเกิด 
ความพึงพอใจใน 
การให๎บริการของ
ภาครัฐ  

 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

236 แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   ๓) กลุํมผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎าตําง ๆ ที่ประกอบ
กิจการค๎าขายอยูํบนถนน
ทุกสายภายในเขต 
เทศบาลฯ 
๔) การจําหนํายสินค๎า 
เน่ืองในงานประเพณี 
หรือเทศกาลตําง ๆ  
ภายในเขต ฯ สําหรับ 
ประชาชนที่มีความ 
สนใจเข๎ามาจําหนําย  
สินค๎า 
๕) กลุํมผู๎ประกอบการ  
รถบรรทุกรับจ๎างทุก 
ประเภทที่ว่ิงเข๎าออกหรือ
ว่ิงภายในเขตเทศบาลฯ 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 
 
 
 
 

 

โครงการควบคุม 
การโฆษณาโดยใช๎
เครื่องขยายเสียง 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อควบคุมการ
โฆษณาใช๎เสียงภายใน
เขตฯ ให๎เป็นไปตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ 
- เพื่อคุ๎มครอง
ประชาชนที่ได๎รับความ 
เดือดร๎อนรําคาญจาก   
เหตุเสียงดัง 
 

- กลุํมผู๎ประกอบการ 
รถแหํโฆษณาผู๎วําจ๎าง
โฆษณาและประชาชน
ทั่วไปที่มีความประสงค๑ 
ใช๎เครื่องขยายเสียง 
ในการประชาสัมพันธ๑  
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- ระดับความดัง
ของเสียง 
 

- สามารถควบคุม
เหตุรําคาญอันเกิด
จากการใช๎เสียง
ภายในเขตเทศบาล 
- ผู๎ประกอบการ
เข๎าใจในกฎระเบียบ
ตํางๆ และปฏิบัติ
ตาม 
 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการกวดขัน 
การปิดแผํนประกาศ 

- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ 
เข๎าใจในกฎระเบียบ 
- เพื่อควบคุมการติด
แผํนประกาศ/ใบปลิว 
ในที่สาธารณะตํางๆ 
- เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 

- กลุํมผู๎ประกอบการที่ 
ประสงค๑จะทําการติด 
แผํนประกาศ/ใบปลิว 
ตามที่สาธารณะตําง ๆ  
เชํน ต๎นไม๎ เสาไฟฟูา  
ตู๎โทรศัพท๑ ตู๎ไปรษณีย๑  
เป็นต๎น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- เกิดความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
80% 
 

- กลุํมผู๎ประกอบการ 
ห๎างร๎านเอกชนเข๎าใจ
ในกฎระเบียบ และ
ปฏิบัติตามได๎อยําง
ถูกต๎อง 
- บ๎านเมืองเกิด
ความสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อย 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการจัดระเบียบ 
ที่สาธารณะและ 
ทางเท๎าในเวลา
กลางคืน 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
 
 
 
 

- กลุํมผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎า หาบเรํ แผงลอย
ที่ตั้งวางและหรือ
จําหนํายสินค๎าในเวลา
กลางคืน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- มีความเป็น   
ระเบียบ 
เรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุมํผู๎ประกอบการ  
ห๎างร๎าน เอกชนเข๎าใจ
ในกฎระเบียบ  
และปฏิบัติตามได๎ 
อยํางถูกต๎อง 
- บ๎านเมืองเกิดความ
สะอาดและมีความ
เป็นระเบียบ เรียบร๎อย 
- การจราจรเกิดความ
คลํองตัว 

- สามารถลดอุบัติเหตุ
ได๎ 

- ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ ในการ
ให๎บริการของภาครัฐ 

 
 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ. 01 
239 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพ 
ใช๎ในการดํารงชีวิต 
 

-  ผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพ 
ในการดํารงชีวิต  จํานวน  
3,856 ราย 
 
 
 

24,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

24,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎สูงอายุมีความ
เป็นอยูํในการ
ดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น 
80% 

-  ผู๎สูงอายุจํานวน  
3,856 ราย  
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ครบ  100 % 

กองสวัสดิการสังคม 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือคน
พิการ  ได๎เบี้ยยังชีพใช๎
ในการดํารงชีพ 
 

- คนพิการได๎เบี้ยยังชีพ 
ในการดํารงชีวิต  จํานวน  
219 ราย 
 
 
 

4,992,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,992,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,992,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,992,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คนพิการมี 
ความเป็นอยูํใน
การดํารงชีวิต
เพิ่มขึ้น 80% 

-  คนพิการ  
จํานวน 520 ราย  
ได๎รับเบี้ยยังชีพ  
ครบ  100 % 

กองสวัสดิการสังคม 
 

3 โครงการเบี้ย 
ยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

- ชํวยเหลือผู๎ติดเชื้อเอดส๑
ที่เปิดเผยตนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ปุวยเอดส๑ 
มีความเป็นอยูํ 
ในการดํารงชีวิต
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ผู๎ปุวยเอดส๑ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ ครบ 
100 % 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย 

-  เพื่อชํวยเหลือ
สงเคราะห๑  ผู๎ประสบ 
สาธารณภัย 

- ชํวยเหลือสงเคราะห๑
ผู๎ประสบภัยในเขต
เทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผู๎ประสบภัย 
ทุกรายได๎รับการ
สงเคราะห๑
ชํวยเหลือ 

-  ร๎อยละ 100 
ของผู๎ประสบภัยที่ 
ผํานการกลั่นกรอง
ของเทศบาลแล๎ว 
ได๎รับการชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

5 โครงการด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 

-  เพื่อสํงเสริมบทบาท
ของสตรีทางด๎าน
เศรษฐกิจด๎านสังคม 
และด๎านครอบครัว 
 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํ
สตรีด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และครอบครัว 
ทั้ง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- กลุํมสตรีมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
80% 

-  กลุํมสตรีในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
ความรู๎และวิธีการ
ดําเนินชีวิตอยํางมี
แบบแผนในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
ด๎านครอบครัว  
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

- เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลคน
พิการในชุมชน 
- เพื่อแยกประเภทคน
พิการพร๎อมจัดตั้ง
ชมรมคนพิการแตํละ
ประเภท 
- เพื่อคนพิการเข๎าถึง
สิทธิประโยชน๑และ
สวัสดิการอ่ืนๆ 
- เพื่อผู๎ดูแลคนพิการ
ได๎รับความรู๎ในการ
ดูแลคนพิการอยําง 
ถูกวิธี 

- ออกสํารวจคนพิการใน
เขตเทศบาลทุกชุมชน
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลและแยก
ประเภทคนพิการ 
- จัดอบรมผู๎ดูแลคน
พิการให๎ความรู๎สิทธิ
ประโยชน๑และสวัสดิการ
อ่ืนๆ 
- สํงเสริมให๎คนพิการ 
ตั้งชมรม 
- สํงเสริมอาชีพให๎คน
พิการแตํละประเภท  
 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เพื่อให๎คน
พิการได๎รับสิทธิ
ประโยชน๑และ
สวัสดิการตาม
กฎหมาย 
100% 

- คนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการมี
ความรู๎ในการ
ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 
- คนพิการได๎รับสิทธิ
ประโยชน๑และ
สวัสดิการตาม
กฎหมาย 
- คนพิการอยูํ
รํวมกับชุมชนได๎
อยํางปกติสุข 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาและ
ควบคุมการฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
  

- เพื่อให๎ความรู๎และ
แนวทางการปฏิบัติแกํ
ผู๎ดําเนินการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
- เพื่อควบคุมกํากับ
ดูแลการดําเนินงาน
ของสมาคมฯให๎เป็นไป
ตามกฎหมาย 
- เพื่อปูองกันไมํให๎มี
การจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห๑
เถื่อน 

- อบรมสํงเสริมให๎
ความรู๎ด๎านกฎหมายการ
ฌาปนกิจ 
- ออกตรวจแนะนํา
เจ๎าหน๎าที่สมาคมฯถึงวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับเอกสาร
และการรายงานตําง ๆ  
- จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ๑เพื่อลง
พื้นที่แนะนําประชาชน
ให๎ทราบเก่ียวกับการ
เป็นสมาชิกและการ
จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

-ร๎อยละ 85 
ของสมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน
ที่กําหนด 

- คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑และ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่
ได๎รับความรู๎เก่ียวกับ
กฎหมายฌาปนกิจ 
- สมาชิกสมาคมฯ
ได๎รับการบริการด๎วย
ความชอบธรรมตาม
กฎหมาย 
- ไมํมีกลุํมบุคคลที่
ดําเนินการฌาปนกิจ
ที่ผิดกฎหมาย  
 

กองสวัสดิการสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

 
5.2  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
5.3  จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

 
      5.4  บ้าบัดและก้าจัดขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการปลูก
จิตสํานึกการพัฒนา
ความสะอาดใน 
บึงพลาญชัย 

-  เพื่อปลูกจิตสํานึกให๎
พนักงานจ๎างมีความรู๎สึกที่
ดีและเห็นความสําคัญของ
การรักษาความสะอาด  
- เพื่อให๎บึงพลายชัยมี
ความสะอาดมากที่สุด 
 

-  ให๎บึงพลาญชัยมี
ความสะอาด  สวยงาม
ตลอดเวลา 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานที่
พักผํอนหยํอนใจ
ที่สะอาด
สวยงามเพิ่มขึ้น 
90 % 

-  พนักงานจ๎างของ
งานสวนสาธารณะมี
จิตสํานึกที่ดีมีความ
กระตือรือร๎นในการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดภายในบึง
พลาญชัยมากขึ้น 
- เพื่อประชาชนมีความ
ประทับใจและพึง
พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 

 
 
 

 

แบบ ผ. 01 



 

 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการจัดมุม
สวนหยํอมเป็นจุด
ถํายภาพที่ระลึกใน
บึงพลาญชัย 
 
 

-  เพื่อให๎นักทํองเที่ยว 
ได๎มีจุดถํายภาพเป็นที่
ระลึก 
-  เพื่อให๎มีไม๎ดอกสีสัน
ตําง ๆ เป็นจุดสนใจและ
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล 
-  เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่
ทํองเที่ยวจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
 

-  จัดซ้ือพันธุ๑ไม๎สีสัน  
ตําง ๆ  นํามาจัดเป็นมุม
ถํายภาพบริเวณสนาม
หลังศูนย๑ฟิตเนต 
-  เพื่อเพิ่มจุดถํายภาพ 
ที่ระลึกภายในบึงพลาญ-
ชัย 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- สวนหยํอมมี
ความสวยงาม
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ได๎มีสถานที่ถํายภาพ
ที่ระลึกของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
-  เกิดความพึงพอใจ
และภูมิใจของชาว
ร๎อยเอ็ด 
- ประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเที่ยวของ
จังหวัด 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 

 
 
 

3 โครงการจัดซ้ือ
ศาลาพักผํอน   

- เพื่อให๎มีจุดน่ังพักผํอน
หลบแดดฝนของ
ประชาชนที่มาพักผํอน
ในบึงพลาญชัย  
 

- จัดซ้ือศาลาไม๎ทรง
ไทยแบบมีหลังคาผนัง
เปิดโลํง จํานวน 1 หลัง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- มีศาลาพักผํอน
เพิ่มขึ้น  1  หลัง 

- มีสถานที่พักผํอน  
หลบแดดฝนของ
ประชาชนที่มาพักผํอน
ในบึงพลาญชัย 
 
 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเกาะเตํา 
ในบึงพลาญชัย  
2 เกาะ 

- เพื่อปูองกันไมํให๎
พังทลายลงตํอเน่ือง 
- เพื่อใช๎เป็นที่พักพิงของ
เตําและตะพาบนํ้า 
- เพื่อเป็นแหลํงอาหารทาง
ธรรมชาติของเตําและ
ตะพาบนํ้าอยํางสมบูรณ๑
โดยปลูกพืชนํ้าโดยรอบ
เกาะเชํน ผักบุ๎ง ฯลฯ  
-  เพื่อลดมลภาวะของนํ้า
ในบึงฯ โดยอาศัยพืชนํ้า
เชํน ผักบุ๎ง ผักกะเฉด 
- เพื่อปูองกันการ
พังทะลายของเกาะ โดยใช๎
หญ๎าแฝกปลูกโดยรอบทั้ง 
2 เกาะ 

- พัฒนาปรับปรุงเกาะเตํา 
ในบึงพลาญชัย  2 เกาะ
ดังน้ี 
- นําดินเข๎าไปถมเสริม
ขยายพื้นที่โดยรอบเกาะ 
- ใช๎กระสอบปุานบรรจุ
ดินเหนียววางซ๎อนกัน
เป็นชั้น ๆ จากฐาน
ด๎านลํางขึ้นมาบนเกาะ
ความกว๎างโดยรอบ 
1.00 เมตร ทั้ง 2 เกาะ 
- ขยายพื้นที่เกาะบนผิว
นํ้าออกไปอีก 1.00 
เมตร โดยรอบทั้ง  2 
เกาะ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- มีระบบนิเวศน๑
ที่สมดุลย๑เพิ่มขึ้น 
80% 

- ระบบนิเวศน๑วิทยา
ของเตํา ตะพาบนํ้า 
ตลอดจนปลาชนิดตําง 
ๆ มีความสมบูรณ๑ทาง
ธรรมชาติยิ่งขึ้น 
- ภูมิทัศน๑ทาง
ธรรมชาติของบึงฯ 
สวยงามขึ้น 
- มีจุดเดํนและ
สวยงามยิ่งขึ้น 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการปลูก 
หญ๎าแฝก 
 

-  เพื่อสนองโครงการ
พระราชดําริและสํงเสริม
การปลูกหญ๎าแฝกให๎มาก
ขึ้น 
 

- จัดเตรียมพื้นที่รอบคลองคู
เมืองจากขอบก้ันดิน 
ประมาณ  0.30  เมตร 
ตลอดแนว  2 ฝั่ง   
-  จัดสํงหนังสือขอพันธุ๑หญ๎า
แฝกจากหนํวยงานพัฒนา
ที่ดิน 
-  จัดกิจกรรมการปลูกหญ๎า
แฝกทุกๆ 3 เดือน จนกวํา
จะแล๎วเสร็จ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คลองคูเมือง
ได๎รับการพัฒนา
ตามโครงการ
พระราชดําร ิ

- เพื่อลดการพังทลาย
ของดิน 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 

 
 
 

6 โครงการสถานี
ออกกําลังกาย
ภายในบึง
พลาญชัย  

- เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานีออกกําลังกาย
เพิ่มข้ึน 
- มีสถานีออกกําลังกาย
ถูกต๎องตามหลัก
วิทยาศาสตร๑การกีฬา 
 

- กํอสร๎างสถานีออกกําลัง
กาย  14  สถานี 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสถานีออก
กําลังกาย
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๘๐ 

- ประชาชนมีมี
สถานีออกกําลัง
กายภายในบึง
พลาญชัยถูกต๎อง
ตามหลักวิทยาศาสตร๑
การกีฬา 

- งานสวนสาธารณะ  
 กองชําง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ๑ออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง 

- เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่ได๎ออกกําลังกาย  
- ทดแทนอันเดิม 
ที่ชํารุด 
 
 

- จัดซ้ืออุปกรณ๑ออก
กําลังกายกลางแจ๎ง  
จํานวน  6  ชุด  

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ดําเนินการ
จัดซ้ืออุปกรณ๑
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง   

- ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกาย
เพียงพอ  
- เพิ่มภูมิทัศน๑ให๎
สวยงาม 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 
 

8 โครงการปรับปรุง
ไฟสํองนํ้าพุใน 
บึงพลาญชัย  
จุดหน๎าศาลเจ๎าพํอ
หลักเมือง 

- เพื่อให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ 
- เพื่อให๎เกิดความ
สวยงามของ 
บึงพลาญชัยซึ่งเป็น
สถานที่ทํองเที่ยว 

- ดําเนินการซํอมระบบไฟ
สํองนํ้าพุที่ชํารุดให๎ใช๎งาน
ได๎ตามปกติ 
- เปลี่ยนโคมไฟและระบบ
ควบคุมให๎มีความทนทาน
ใช๎งานได๎นานขึ้น 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ได๎มีการ
ปรับปรุงระบบ
ควบคุมไฟสํอง
นํ้าพุที่ดีขึ้น 

-  ทําให๎เกิดความ
สวยงามแกํประชาชน
ที่ใช๎บริการ 
บึงพลาญชัย 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 
 

 
 
 

249 
แบบ ผ. 01 



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาหลัก  
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร๑จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาหลักเดิมที่ชํารุด
และใช๎งานมาเป็น
เวลานาน 

- เปลี่ยนสายหม๎อแปลง
เป็น ขนาด 250 KVA 
พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบ 
1 ชุด  
- เปลี่ยนตู๎จํายไฟฟูาหลัก 
(MDB) จํานวน 1 ชุด  
- เปลี่ยนสายไฟฟูาจาก
หม๎อแปลงถึงตู๎จํายไฟฟูา
หลัก พร๎อมอุปกรณ๑
ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย  
- สาย NYY 300 ตร.ม
ม. 600เมตร 
- ทํอ HDDB ขนาด 
125มม. 150 เมตร 
 

1,850 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,850 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,850 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,850 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- ติดตั้งระบบ
ไฟฟูาหลัก 
 

- ระบบไฟฟูามีความ
ปลอดภัยและ
เสถียรภาพ รองรับ
การใช๎งานของ
เทศบาลในปัจจุบัน
และอนาคต 
 

-  งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการเปลี่ยนตู๎จําย
ไฟฟูายํอย  
บึงพลาญชัยร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุง
ตู๎ควบคุมระบบไฟฟูา
หลักเดิมที่ชํารุดและใช๎
งานมานานให๎มีสภาพ
พร๎อมใช๎งานและมี
ความปลอดภัย 

- จัดหาตู๎จํายไฟฟูายํอย
ใหมํเปลี่ยนแทนตู๎จําย
ไฟฟูายํอยชุดเดิมที่ชํารุด 
- จัดชื้อตู๎จํายไฟฟูายํอย 
LC (Coad Cinter) 
Main CB 50A ขนาด
12ชํอง พร๎อมเชอร๑กิต
เบรกเกอร๑และอุปกรณ๑
ประกอบ จํานวน 15 ตู๎ 
 
 
 
 
 
 

240 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

240 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

240 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

240 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- ติดตั้งเปลี่ยน
จํายไฟฟูายํอย
ชุดใหมํ 

- ระบบไฟฟูามี
เสถียรภาพและมีความ
ปลอดภัย 
 

-  งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
251 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาบึงพลาญ
ชัยจังหวัดร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟให๎เหมาะสมกับ
โหลดหรืออุปกรณ๑
ไฟฟูาที่ใชํอยูํใน
ปัจจุบัน 
 

- จะทําการจักดาจ๎างเหมา
พร๎อมติดตั้งทดสอบอุปกรณ๑
ไฟฟูาตามรายการดังนี ้
- ตู๎จํายไฟฟูา DB 
(Distribution Board) จํานวน 
Main CB300A จํานวน1ชุด 
- ตู๎ควบคุมไฟฟูาแสงสวําง LC 
(Lighting Control Palm) 
Main CB100 A จํานวน1ชุด 
- สายไฟฟูา NYY ขนาด 140 
ตร.มม. จํานวน 1,200 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบเช่ือม
จํายไฟฟูาแสงสวํางตู๎จํายไฟฟูา
เหล็ก MDB เสริมมาถึง ตู๎จําย
ไฟฟูา DB 
- สายไฟฟูา NYY ขนาด 50 
ตร.มม. จํานวน 480 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบเช่ือม
จํายไฟฟูาแสงสวําง ตู๎จํายไฟฟูา 
DB ถึง ตู๎ควบคุมไฟฟูาแสง
สวําง 

1,900 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,900 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,900 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

1,900 ,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- ติดตั้งทดสอบ
ตู๎จํายไฟฟูา
ตู๎ควบคุมไฟฟูา
แสงสวํางพร๎อม
อุปกรณ๑
ประกอบ 

-ระบบไฟฟูามีความ
ปลอดภัยมีเสถียรภาพ
ลดปัญหาระบบไฟฟูา
เปิด-ปิด 
 

-  งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
252 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการจัดซ้ือโคม
ฉายสํองสวําง LED 
ขนาด 100 วัตต๑ 

- เพื่อความสวยงาม
สวํางไสว 
- เพื่อความ
ปลอดภัยกับ
ประชาชนที่มารับ
บริการใน
สวนสาธารณะ 

- จะดําเนินการจัดชื้อ
โคมฉายสํองสวํางเพื่อ
ติดตั้งที่โคนต๎นไม๎ใหญํ
ในบึงพลาญชัย 
จํานวน 30 ชุด  
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ติดตั้งโคมฉาย
สํองสวํางจํานวน  
1 แหํง 

- ประชาชนที่มา
ทํองเที่ยวในบึงพลาญ
ชัยมีความประทับใจ
ปลอดภัย  

-  งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

13 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ 
LED ขนาด 400 
วัตต๑ 

- เพื่อใช๎ในการซํอม
เปลี่ยนไฟฟูาสํอง
สวํางสูง Hign Mast  
- เพื่อประหยัดไฟฟูา
และงบประมาณใน
การซํอมเปลี่ยน 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สํองสวําง 
 

- จัดซ้ือโคมไฟฟูาแสง 
สวําง ชนิด LED ขนาด  
400  วัตต๑  จํานวน  16  
หลอด เพื่อใช๎ในการ
เปลี่ยนไฟฟูาเสาสูง  Hign 
Mast ภายใน
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 480,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ดําเนินการ
จัดซ้ือ โคมไฟ 
LED 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา มีไฟฟูาแสง
สวํางที่เพียงพอชํวย
ประหยัดพลังงาน 

-  งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสร๎าง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนัก 
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงค๑ให๎
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนัก
และให๎ความสําคัญใน
การมีสํวนรํวมการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมประกวด 
สุดยอดชุมชนหน๎าบ๎าน  
นํามอง 
-  กิจกรรมอบรมสร๎าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ร๎อยละ 80
ของที่เข๎ารํวม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 
 

-   ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม 

ควบคุมมลพิษ 
และเหตุรําคาญ 

     กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาการ
รักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อสร๎างจิตสํานึก
ให๎ภาคสํวนตํางๆ มี
สํวนรํวมในกิจกรรม
ด๎านความสะอาด  
- เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อให๎เกิดความ
สะอาด และ ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 

รณรงค๑สร๎างจิตสํานึก
สถานที่ตําง ๆ  ดังน้ี 
-  ในชุมชน 
- ที่พักผู๎โดยสารทุกแหํง 
- สํวนราชการที่ให๎บริการ
ประชาชนจํานวนมาก  
- ในตลาดสดเทศบาล 
- หน๎าสถานศึกษาในเขต
เทศบาลฯ 
- ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ 
-  รณรงค๑ทําความสะอาด
วันเฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวาคม  และ  12  
สิงหาคม 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไมํมีขยะตกค๎าง
ในแตํละวัน ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- บ๎านเมืองมีความ
สะอาดนําอยูํ 
- ประชาชนให๎ความ
รํวมมือในการรักษา
ความสะอาดกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

งานรักษาความ
สะอาดกอง

สาธารณสุขฯ 

  
 

255 
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุง 
นํ้าพุคลอง 
คูเมือง 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจนนํ้า
ในคูคลอง 
-  เพื่อให๎ทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 

-  ติดตั้งนํ้าพุในคลอง 
คูเมือง จํานวน  30 หัว 
นํ้าพุสูง  2  เมตร จํานวน  
4 จุด 
-  ปรับปรุงระบบนํ้าในคลอง
คูเมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ
ให๎สวยงามลงตัวตาม
ธรรมชาติ   
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คลองคูเมืองมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามเพิ่มขึ้น 
80% 

-  นํ้าในคูคลองไมํ
เนําเสีย 
-  ทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 
 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 

 

2 โครงการ
ปรับปรุงนํ้าพุ 
ในบึงพลาญชัย 

- เพื่อปรับปรุงนํ้าพุให๎มี
ความสวยงาม และใช๎
งานได๎นานขึ้น 

- ปรับปรุงนํ้าพุในบึงพลาญ
ชัย  จํานวน 4 จุด 
- ปรับปรุงไฟสํองนํ้าพุ 
จํานวน 4 จุด 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ได๎นํ้าพุ จํานวน 
4 จุด 

- ทําให๎นํ้าพุมีความ
สวยงาม 
- ทําให๎นํ้าพุมีอายุ
การใช๎งานเพิ่มมาก
ขึ้น 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนามลภาวะ
ของนํ้าใน 
บึงพลาญชัย 

- เพื่อต๎องการให๎ 
บึงพลาญชัยมีระบบ
นิเวศน๑ที่สมดุลไร๎
มลภาวะ 
- เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัมผัสกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่สวยงาม
อยํางลงตัว และยั่งยืน
ตลอดไป 
- เพื่ออนุรักษ๑ฟื้นฟู
พัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ถาวรตลอดไป 
 

- ใช๎เกลือเม็ดหวํานให๎ทั่วผืน
นํ้าในบึงพลาญชัยและสระ
บริสุทธ์ิ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ของนํ้าอยํางเหมาะสม  
- ลดความเครียดของสัตว๑ 
เชํน ปลา, ตะพาบนํ้าฯ 
- ใช๎ปูนขาวหวํานให๎ทั่วผืน
นํ้าในบึงพลาญชัยและสระ
บริสุทธ์ิ เพื่อปรับความเป็น 
กรด- ดํางของนํ้า 
- ทําให๎สารแขวนลอยตํางๆ 
ตกตะกอน 
- ควบคุมการเกิดแก๏ส
ไฮโดรเจนไดซันไฟ (แก๏ส
ไขํเนํา) อันเป็นเหตุให๎มีกลิ่น
เหม็น 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นํ้าในบึงพลาญ
ชัยมีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
80% 

- ทําให๎ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของบึง
พลาญชัย สวยงาม
ปราศจากภาวะ อยําง
ยั่งยืนตลอดไป 
- ทําให๎ประชาชนผู๎เข๎า
มาใช๎บริหาร
สวนสาธารณะของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
พึงพอใจในการพัฒนา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ได๎
มาตรฐานอยํางถาวร
ตลอดไป 

- งานสวนสาธารณะ 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ้าบัดและก้าจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดทํา
ปุ๋ยหมักอินทรีย๑
ชีวภาพ 

-  เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย 
-  เพื่อนํามูลฝอยอินทรีย๑
กลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํ
อยํางเหมาะสมและ
คุ๎มคํา 
- เพื่อลดมลภาวะโลก
ร๎อนและสํงเสริมให๎มีการ
ทําปุ๋ยหมักมากขึ้น 
- เพื่อลดคําใช๎จํายจาก
การซ้ือปุ๋ยเคมีน๎อยลง 

1)  เตรียมพื้นที่ทําปุ๋ย
อินทรีย๑ที่ใช๎ได๎มีความ
ปลอดภัยไมํเป็นพิษกับ
สิ่งแวดล๎อม 
2) ทําให๎มีปุ๋ยอินทรีย๑มากขึ้น
และชํวยปรับปรุงคุณภาพ
ดินรํวนซุยเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของต๎นพืช 
3) เกิดการเรียนรู๎สามารถ
ถํายทอดความรู๎ให๎แกํ
ประชาชนผู๎สนใจได๎ 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ขยะมูลฝอยที่
ได๎บริหารจัดการ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- ทําให๎สภาพดินดี 
รํวนซุยเหมาะแกํการ
เจริญเติบโตของต๎นไม๎ 
- ทําให๎อากาศบริสุทธ์ิ
ไมํมีมลพิษ ปลอดภัย
กับประชาชนผู๎มาใช๎
สถานที่พักผํอนหยํอน
ใจและออกกําลังกาย  
- ลดปริมาณขยะ และ
นําไปแปรสภาพให๎ใช๎
ประโยชน๑ได๎ 
 
 
 
 

- งานสวนสาธารณะ 
กองชําง 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 
แนวทางการพัฒนา  6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถ่ิน  

 
6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 
6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 
6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดทํา
ระบบและข๎อมูล
ชุมชน 
 
 

-  เพื่อให๎ได๎มีข๎อมูล
คุณภาพชีวิตที่มี 
คุณภาพ 
 

-  จัดทําระบบและสํารวจ
ข๎อมูลทุกครัวเรือน ภายใน 
เขตเทศบาล 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คุณภาพชีวิต 
ครบ 100% 

-  ข๎อมูลมีคุณภาพ
ครบถ๎วน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

2 โครงการย๎าย
ชุมชน/จัดหาที่อยูํ
ใหมํผู๎บุกรุกคลอง 
คูเมือง 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํ
และจัดระบบให๎แกํ
ชุมชน 

-  ดําเนินการจัดหาที่อยูํใหมํ
และสนับสนุนในเรื่อง
สาธารณูปโภคให๎แกํชุมชน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จํานวน
ครัวเรือน  
ผู๎ย๎ายชุมชน  
เพิ่มขึ้น 70% 

-  ผู๎ย๎ายชุมชน  มีที่
อยูํอาศัยใหมํ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

3 โครงการกํอสร๎าง 
ที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎
บุกรุกคลองคูเมือง 
 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํ
และจัดระบบให๎แกํ
ประชาชน 

-  จัดสร๎างบ๎าน จํานวน   
50  หลัง ให๎แกํผู๎บุกรุกคลอง
คูเมืองไปอยูํที่ชุมชนหลัง 
วัดเหนือ 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ผู๎ย๎ายชุมชน  
มีที่อยูํใหมํ
เพิ่มขึ้น 70% 

-  สามารถชํวย 
เหลือประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎ 
บ๎านม่ันคงถาวร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชน 
 

-  เพื่อให๎คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู๎การ
บริหารและจัดการชุมชน 
 

-  ฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 20 ชุมชน  
รวม 300 คน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรม-
การชุมชนมี
ความรู๎ เพิ่มขึ้น 
80% 

-  คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู๎
ความสามารถในการ
บริหารชุมชนและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

5 โครงการพัฒนา
เครือขําย 
องค๑กรประชาชน 
 

-  เพื่อสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางองค๑กร
ประชาชน 
 

-  จัดอบรมเครือขํายองค๑กร
ประชาชน  
-  จัดทําวารสารทําเนียบ
ชุมชน/องค๑กรประชาชน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- องค๑กร
ประชาชน  
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  องค๑กรประชาชน
ในเขตเทศบาลมีความ
รํวมมือและ 
มีระบบการ
บริหารงานรํวมกัน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

6 โครงการจัดระบบ
การบริหารภายใน
ชุมชน 
 

-  เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารในชุมชน 
 

-  เลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อเข๎ามา จัดระบบ
การบริหารในชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การบริหาร
ในชุมชน 
เพิ่มขึ้น 80% 
 

-  20  ชุมชนมี 
ระบบการบริหาร 
ที่ดีขึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง 
(พื้นที่ที่จะได๎รับคืน
จากประชาชน) 
และพื้นที่คลอง 
คูเมือง 
 

-   เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ที่ได๎รับคืนจาก
ประชาชนและพื้นที่
คลองคูเมืองกําแพง
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-  รับคืนพื้นที่ จํานวน  
250  แปลง  เพื่อปรับปรุง
พื้นที่คลองคูเมือง กําแพง
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จํานวนพื้นที่
ปรับปรุง 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนและ 
กลุํมองค๑กรในชุมชน 
มีความเข๎าใจและมี
สํวนรํวมในการพัฒนา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

8 โครงการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัย
โดยใช๎ชุมชนเป็น 
ฐาน 

- เพื่อสาธิตและฝึก 
การดับเพลิงให๎แกํ
ประชาชน 

- ประสานผู๎นําชุมชน  ทั้ง 
20 ชุมชน   กําหนดพื้นที่
จุดเสี่ยง 

- สาธิตและฝึกการดับเพลิง 
ให๎ประชาชน  ไมํน๎อยกวํา  
40  แหํง 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนได๎
ความรู๎และฝึก
ปฏิบัติกวํา 
1,000  คน 

- ประชาชนเกิด
ทักษะสามารถระงับ
เหตุอัคคีภัยเบื้องต๎น
ได๎ 
- ประชาชนพึงพอใจ 
ในการมีสํวนรํวม 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการสํงเสริม
การมีสํวนรํวม  
ของชุมชนในการ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บคําบริการ
เก็บขนกําจัดมูล
ฝอยเพิ่มรายได๎
ท๎องถิ่นเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  
 

- เพื่อสํงเสริมให๎ชุมชน
มีรายได๎ในการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมภายใน
ชุมชน 
- เพื่อให๎ชุมชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
รายได๎ท๎องถิ่น 
- เพื่อสํงเสริมให๎เกิด 
การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
- เพื่อปลูกฝัง
ความรู๎สึกรัก และเป็น
เจ๎าของชุมชนแกํ
ประชาชน 
 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บ
คําบริการเก็บ ขน กําจัดมูล
ฝอยให๎ครอบคลุม 
- เพิ่มรายได๎จากการจัดเก็บ
คําบริการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
- พัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- การจัดเก็บ
คําบริการเก็บ 
ขน กําจัดมูล
ฝอย ของ
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 10 
ของปีที่ผํานมา 

- ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมชุมชน 
- พัฒนารายได๎
ท๎องถิ่นและเกิดการ
บริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับชุมชน 
 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุรําคาญ  
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน  
 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎
รํวมคิดรํวมทําและ
แสดงความคิดเห็น 
ตําง ๆ  ตามโครงการ
ที่เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎จัดทําขึ้น 
 
 

- จัดทําโครงการรับฟังความ
คิดเห็นตําง ๆ ของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ 
- คําตกแตํงสถานที่ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
- คําอาหารกลางวัน 
- คําพิธีเปิด-ปิด 
- คําวัสดุอุปกรณ๑ 
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆที่
จําเป็นในโครงการน้ี 
 
 
 
 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ได๎ดําเนินการ
จัดรับฟังความ
คิดเห็น 

- ประชาชนได๎รับ
ความรู๎จากการ
จัดทําโครงการมาก
ยิ่งขึ้น 
 

- งานวิเคราะห๑ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดทํา 
รายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตาม 
นโยบายผู๎บริหาร
ประจําปี 
 

-  เพื่อเผยแพรํผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

-  จัดทํารายงานแสดงผลงาน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจําปี  ปีละ  100  เลํม 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เผยแพรํ
รายงานผล
การปฏิบัติ 
งานของ
เทศบาล 
ปีละ ๑๐๐ 
เลํม 

-  ประชาชน
รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

-  งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล  

-   เพื่อประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนทราบ
เก่ียวกับวันเทศบาล 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ใน
สังกัดได๎ทราบถึงวัน
สําคัญของเทศบาล 

-  จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ 
และสาธารณกุศล  เชํน    
จัดนิทรรศการ รณรงค๑บริการ
สาธารณะ ฯลฯ ประจําปี ๆ 
ละ 1 ครั้ง 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดงาน 
วันเทศบาล  
จํานวน 
๑ ครั้ง 
 ในวันที่ ๒๔ 
เมษายน ของ
ทุกปี 

-  ประชาชนมี
ความรู๎เก่ียวกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
-  เจ๎าหน๎าที่ใน
สังกัดได๎ทราบถึง
วันสําคัญของ
เทศบาล 

-  งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่นและ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

- เพื่อให๎การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นและ
นายกเทศมนตรีเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

- ดําเนินการจัดการเลือกตั้งให๎
เป็นไปตามกฎหมาย 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก 
สภาท๎องถิ่นและ
นายกเทศมนตรี 
จํานวน ๑ ครั้ง 

- การเลือกตั้ง
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม 

-  งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการจัดงาน 
วันท๎องถิ่นไทย 

- เพื่อเป็นการน๎อม
รําลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ 
- เพื่อให๎ทราบถึง 
วันท๎องถิ่นไทย 
วํามีความสําคัญตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 

- จัดพิธีถวายราช-สักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว   
รัชกาลที่ ๕ เน่ืองในวันท๎องถิ่น
ไทย วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปี 
- จัดนิทรรศการผลงานของ
เทศบาล, จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑หรือสา
ธารณกุศล ฯลฯ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดงานวัน
ท๎องถิ่นไทย 
จํานวน ๑ ครั้ง 
ในวันที่ ๑๘ 
มีนาคม  
ของทุกปี 

- ทุกคนได๎น๎อม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ในรัชกาลที่ ๕ 
ตลอดเวลา 
- มีความ 
จงรักภักดี 
ในสถาบันพระ 
มหากษัตริย๑ 

- งานรัฐพิธี 
สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน 
หนํวยงานอ่ืน 
 

-  เพื่อสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ๑จังหวัด
ร๎อยเอ็ด แกํเทศบาลที่
เป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขัน 
  

-  อุดหนุนการแขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑จังหวัด
ร๎อยเอ็ด แกํเทศบาลที่เป็น
เจ๎าภาพจัดการแขํงขันปีละ  1  
ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- อุดหนุน
เทศบาลที่เป็น
เจ๎าภาพ
จัดการแขํงขัน
ปีละ  1  ครั้ง 

-  การจัดการ
แขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 
 

-  เพื่อสร๎างความรัก 
หวงแหน และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 
ของไทย 

- จัดกิจกรรมเผยแพรํพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย-
เดช  สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี 
นาถและพระบรมวง- 
ศานุวงศ๑ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ประชาชน
เกิดความรัก
และเทิดทูน 
สถาบัพระมหา
กษัตริย๑ 

-  พนักงาน  
เจ๎าหน๎าที่ฯ และ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความรัก หวง
แหน และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

- งานรัฐพิธี 
สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการสร๎าง
สํานึกพลเมือง
สํงเสริม
ประชาธิปไตย 

- เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในท๎องถิ่น
เกิดความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองและคํานิยม
ประชาธิปไตย 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
และสร๎างความตระหนักแกํ
ประชาชนในด๎านสิทธิหน๎าที่  
ความมีวินัย คํานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดอบรมให๎
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของ
ตนเองและ
คํานิยม
ประชาธิปไตย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 

- ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
ในบทบาทหน๎าที่
ของตนเองและ
คํานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

8 โครงการรักษ๑
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนในท๎องถิ่น
เกิดความรักหวงแหน
และความเป็นเจ๎าของ
ท๎องถิ่นตนเอง  
 
 

-  จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
และสํงเสริมให๎เกิดความหวง
แหน ความเป็นเจ๎าของท๎องถิ่น
แกํประชาชนในเขตเทศบาล  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  จัดการอบรม
ให๎ความรู๎
ประชาชน
เพื่อให๎เกิดความ
รัก หวงแหน
ท๎องถิ่นตนเองปี
ละ 1 ครั้ง 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
เกิดความรัก  
หวงแหนและให๎
ความรํวมมือใน
การพัฒนา
ท๎องถิ่น 
 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการจัดทํา
คูํมือบริการ
ประชาชน 

- เพื่อให๎ประชาชนผู๎มารับ
บริการรับทราบขั้นตอน
การให๎บริการของเทศบาล 
- เพื่อให๎เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

- จัดทําคูํมือบริการ
ประชาชน เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ ให๎กับ
ประชาชน ณ จุดบริการ
ของเทศบาลฯ 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดทําคูํมือ
สําหรับ
ประชาชน  
ณ จุดบริการ
ประชาชน 
 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

10 โครงการจัดทํา
วารสารเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
หนํวยงานและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบกิจกรรม
ของเทศบาลฯ  
 
 

-  จัดทําวารสาร ปีละ  4  
ครั้ง จํานวน  700  ฉบับ 
รวม  28,000  ฉบับ  
แจกจํายดังน้ี 
1)  อปท. ทั่วประเทศ 
2)  หนํวยงานราชการใน
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
3) ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปได๎รับ
ทราบกิจกรรม
ของเทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารทาง
เทศบาลฯ  
-  เป็นการสร๎าง
ความเข๎าใจอันดี
ระหวํางองค๑กรกับ
ประชาชน 

- งานบริการข๎อมูล
ขําวสารท๎องถิ่น 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการจัดทํา
ปฏิทินประจําปี 

-   เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารเทศบาลฯ 
ให๎หนํวยงาน/ชุมชน 
รับทราบอยํางทั่วถึง 
 

-  จัดทําปฏิทิน จํานวน 
12,000 ชุดแจกให๎หนํวยงาน 
, ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปได๎รับ
ทราบข๎อมูล 
ขําวสารของ
เทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนใน
ท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืน
รับทราบข๎อมูล
ขําวสารของ
เทศบาลฯ อยําง
ทั่วถึง 
 

- งานบริการข๎อมูล
ขําวสารท๎องถิ่น 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

12 โครงการจัดทํา 
วีดีทัศน๑เพื่อ
เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
กิจการเทศบาลฯ 

-   เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
ภารกิจเทศบาลให๎
บุคคลภายนอกได๎รับ
ทราบ 
 

- จ๎างเหมาจัดทํา 
วีดีทัศน๑เพื่อประชาสัมพันธ๑
เก่ียวกับภารกิจเทศบาล 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคคลภาย 
นอกได๎
รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร 
ของเทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

 
 
 

- บุคคลภายนอก 
ได๎รับทราบภารกิจ
ของเทศบาล 

- งานบริการข๎อมูล
ขําวสารท๎องถิ่น 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการจัดทํา 
เทศบัญญัติและ
ระเบียบฯ ของ 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎มีกฎระเบียบ
และคูํมือในการใช๎งาน
และเป็นแนวทาง
ปฎิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลฯ
และประชาชนทั่วไป 
 
 

-  จัดทํารูปเลํมเทศบัญญัติ
จํานวน  100  เลํม 
-  จัดทํารูปเลํมระเบียบฯ  
จํานวน  100  เลํม 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีคูํมือและ
กรอบในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เทศบาลฯ มี
คูํมือการใช๎งาน
และเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

 - งานนิติกรรมสัญญา 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

14 โครงการปรับปรุง
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑  (GIS) 

-  เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มเติมระบบ GIS ให๎
เป็นปัจจุบันและใช๎
งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

- จ๎างเหมาในการดําเนินการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ให๎
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ระบบ GIS มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ระบบ  GIS  มี
ข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และสามารถใช๎งาน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎เทศบาลฯ  
มีกรอบและแนว
ทางการปฎิบัติงาน 
ในแตํละปี 
 

1) จัดทําแผนพัฒนาสามปี  
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดประชุมประชาคมเมือง 
- จัดทํารูปเลํมแผนพัฒนา 
2) จัดทําแผนการดําเนินการ  
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดทํารูปเลํมแผน 
3)  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดทํารูปเลํมแผน 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เทศบาลฯ  
มีกรอบและ 
แนวทางการ
ปฎิบัติงาน  
 

-  เทศบาลฯ มี
แผนพัฒนาเพื่อเป็น
กรอบและแนวทาง
ปฎิบัติงาน 
 

- งานวิเคราะห๑ฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

16 โครงการจัดทํา 
เทศบัญญัติ 
งบประมาณ
รายจํายประจําปี
ของเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎เทศบาลมี
กรอบและแผนงาน
การใช๎จํายเงิน
งบประมาณในการ
บริหารงานเทศบาล 

-  จัดทํารูปเลํมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปี
และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เทศบาลฯ  
มีกรอบและ 
แนวทางการ
ปฎิบัติงาน  
 

-  เทศบาลฯ มีกรอบ
แผนการใช๎จํายเงิน
งบประมาณ ทําให๎การ
บริหารงานเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพและ
ถูกต๎องตามระเบียบฯ   
 

 - งานจัดทํา
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการรับการ
ประเมินองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

- เพื่อให๎เทศบาลทราบ
และตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหน๎าที่ 
โดยการเข๎ารํวมรับการ
ประเมินองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 

-  จัดทําเอกสารข๎อมูลส่ือ 
วีดีทัศน๑ ประกอบการเข๎ารํวม
โครงการ ,ตกแตํงสถานที่
ต๎อนรับคณะ 
กรรมการออกตรวจประเมิน  
1) โครงการประกวดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี 
การบริหารจัดการที่ดี 
2) โครงการประเมินและ
คัดเลือกองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพื่อรับรางวัล
พระปกเกล๎า  
3) โครงการองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นดีเดํนด๎านการ
ปูองกันการทุจริต ฯลฯ 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

-  เทศบาลฯ 
ได๎รับรางวัล 
จากการ
ประเมินฯ ทั้ง 
3 โครงการ 

-  เทศบาลฯ มี
งบประมาณเพิ่มจาก
เงินรางวัลที่ได๎จาก
การประกวดทําให๎มี
งบประมาณกลับมา
พัฒนาองค๑กรได๎มาก
ขึ้น 
- ทําให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจ รักใน
องค๑กรมากขึ้น 

 - งานจัดทํา
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการปรับลด 
การใช๎พลังงาน 

- เพื่อให๎การใช๎พลังงาน 
(ไฟฟูา/น้ํามัน/
น้ําประปา/โทรศัพท๑) 
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ คุ๎มคํา
และประหยัด 
- เพื่อให๎บุคลากรใน
หนํวยงาน ตระหนัก 
เข๎าใจและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ 
ใช๎พลังงาน 
 

- ลดปริมาณการใช๎น้ํามัน
เช้ือเพลิง/ไฟฟูา น้ําประปา 
โทรศัพท๑ ของทุกกอง/ฝุาย/งาน 
สถานศึกษาของเทศบาล ได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 10  เม่ือ
เปรียบเทียบกับระยะเริ่มต๎น 
เดือนตุลาคม ของทุกปีจนถึงส้ิน
ปีงบประมาณในแตํละปี โดย
กําหนดเป็นคําเฉล่ียเพื่อ
เปรียบเทียบการใช๎พลังงาน 
ในแตํละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอผ๎ูบริหาร
ในที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
- มอบใบประกาศแกํกอง/ฝุาย 
/งาน ท่ีสามารถปฏิบัติได๎ตาม
เกณฑ๑ที่กําหนด 6 เดือน/ 1 คร้ัง 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ปริมาณการ
ใช๎พลังงาน 
ของเทศบาล
ลดลงได๎ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 
๑๐  เม่ือ
เปรียบเทียบ
กับระยะ
เริ่มต๎นเดือน
ตุลาคมของ 
ทุกปี จนถึงส้ิน
ปีงบประมาณ 
ในแตํละปี 
 
 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดใช๎พลังงาน 
อยํางมีประสิทธิภาพ  
คุ๎มคํา ประหยัด 
เป็นไปตามนโยบาย
ของจังหวัดและรัฐบาล 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการอบรมให๎
ความรู๎พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานที่จําเป็นให๎
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจําและพนักงาน
จ๎างฯ ปีละ ๑ ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงาน
จ๎างฯ มีความรู๎
พื้นฐาน 
ที่จําเป็น 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างฯ ได๎รับ
การพัฒนาความรู๎
พื้นฐานที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

3 โครงการอบรม
ความรู๎เฉพาะ
ด๎านในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎หลักสูตร
ที่เป็นความรู๎เฉพาะด๎านของ
แตํละสายงาน จํานวน ๑ ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ ได๎รับ
การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู๎
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

- เพื่อให๎พนักงาน
เทศบาลลูกจ๎างประจํา 
และพนักงานจ๎างฯ ใช๎
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 

- จัดอบรมด๎านคุณธรรม  
จริยธรรม ให๎กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎างฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดให๎มีการ 
อบรบคุณธรรม
จริยธรรม แกํ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงาน
จ๎างฯ  ปีละ ๑ 
ครั้ง 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างฯ ได๎รับ
การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและมี
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

5 โครงการอบรมให๎
ความรู๎เก่ียวกับ
สวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการ 
ด๎านอ่ืน ๆ 

 
 

-  เพื่อให๎ความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ 

-  จัดอบรมให๎ความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและสวัสดิการ
ด๎านอ่ืน ๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ จํานวน  1  
ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงานจ๎าง
ฯ มีความรู๎ด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการ 
ด๎านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น 
80% 

-  พนักงานเทศบาล 
ลุกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ 
ได๎รับความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการ
ด๎านประกันสังคม
และสวัสดิการด๎าน
อ่ืน ๆ 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

 276  

แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานคณะผู๎บริหาร 
สมาชิก สภา
เทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
, ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงาน 
จ๎าง ฯ 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ให๎กับคณะผู๎บริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ   

- จัดอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู๎บริหาร สมาชิก สภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจํา และพนักงาน
จ๎างฯ  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ปีละ  1  ครั้ง  

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ   
ได๎มีโอกาสใกล๎ชิด
และได๎รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู๎และ
ประสบการณ๑ 
เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

  

277  แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา
และพนักงาน 
จ๎างฯ ดีเดํน 

- เพื่อเป็นขวัญ 
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ 
 

คัดเลือกพนักงาน ดังน้ี  
- คัดเลือกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎างดีเดํน  
ปีละ ๑ ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงาน
จ๎างฯ มีขวัญ
และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างฯ  
ทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
- พนักงานจ๎างมี
ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 - งานพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝุายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

 
 278  

แบบ ผ. 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจ๎าหน๎าที่  
งานปูองกันฯ 

 - เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ศึกษาดูงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- อบรมให๎ความรู๎กฎหมาย
ที่เก่ียวข๎องในการ
ปฏิบัติงาน 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เจ๎าหน๎าที่
ปูองกันฯได๎
เข๎าอบรม  
90 % 

-  ทําให๎เจ๎าหน๎าที่
เกิดความม่ันใจ 
ในการเผชิญเหตุ 
สาธารณภัย 
- สร๎างขวัญกําลังใจ
แกํเจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

9 โครงการพัฒนาเสริม
ทักษะด๎านภาษา
ให๎กับบุคลากรสํานัก
ทะเบียนท๎องถิ่น
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎าน
ภาษา เชํน 
ภาษาอังกฤษ ให๎กับ
บุคลากรสํานักทะเบียน
ฯเพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซ่ียน(AEC) 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ด๎านการบริการ  

- นําบุคลากรของสํานัก
ทะเบียนฯ เข๎ารับการ
ฝึกอบรมด๎านภาษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให๎มีความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซ่ียน (AEC) 
- นําความรู๎ความ 
สามารถที่ได๎จากการอบรม 
มาปรับใช๎ในการ
พัฒนาการบริการให๎ดีขึ้น 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

- บุคลากรมี
ความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น ๘๐% 

- บุคลากร 
มีการพัฒนา/
ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
นํามาปรับใช๎ได๎ใน
การปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- ฝุายทะเบียน 
และบัตร 

สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการสร๎างเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากร 

-เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี เหมาะสมกับการ
ออกปฏิบัติหน๎าที่ ในการ
รักษาความสงบ
เรียบร๎อย 
-เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่  มี
บุคลิกภาพที่ดี  เป็นที่
นําเชื่อถือ  ตํอผู๎พบเห็น  
-เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่มี
ทักษะ ศิลปะในการ
เจรจาสื่อสารกับ
ผู๎ประกอบการค๎าตํางๆ 
-เพื่อให๎การปฏิบัติหน๎าที่
ของเจ๎าหน๎าที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เจ๎าหน๎าที่สังกัดงาน
รักษาความสงบ
เรียบร๎อยและความ
ม่ันคง ฝุายปูองกันฯ  
สํานักปลัดเทศบาล 
 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 
 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพรํางกาย 
จิตใจ แข็งแรง 
และ บุคลิกภาพดี 
 

- เจ๎าหน๎าที่เทศกิจมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 
เหมาะสมกับการ
ออกปฏิบัติหน๎าที่ 
-เจ๎าหน๎าที่เทศกิจมี
บุคลิกภาพที่ดี เป็นที่
นําเชื่อถือตํอผู๎พบเห็น 
-เจ๎าหน๎าที่เทศกิจมี
ทักษะ ศิลปะในการ
สื่อสาร ผู๎ประกอบ
กิจการ  ให๎ความ
รํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่   
เป็นอยํางดี 
-เจ๎าหน๎าที่เทศกิจ
ปฏิบัติหน๎าที่   ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการศึกษา 
ดูงานศูนย๑ 
บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 
 
 

-  เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
-  เพื่อพัฒนาระบบ
การบริการศูนย๑บริการ
ประชาชน 

-  นําบุคลากรจาก
ศูนย๑บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ  จํานวน  40  
คน  ศึกษาดูงานด๎าน
การให๎บริการตํางๆ ที่
เก่ียวข๎อง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรมี
ความรู๎และนําไป
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  พนักงานเทศบาล  
ลุกจ๎างประจําและ
พนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับ
ความรู๎และนําไป
ปฏิบัติในการทํางาน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

12 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองวิชาการฯ
ให๎มีความรู๎
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมํๆ  
ให๎ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

-  อบรมบุคลากรให๎ได๎
รีบความรู๎เพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑และ
สามารถนํามาปรับใช๎ใน
การปฏิบัติราชการให๎
เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กร 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรใน
องค๑กร 
มีความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 100% 

-  บุคลากรกอง
วิชาการฯ สามารถ
นําความรู๎ที่ได๎
กลับมาพัฒนาให๎
องค๑กรได๎รับ
ประโยชน๑สูงสุด 
-  การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองชํางให๎มี
ความรู๎ประสบการณ๑
ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมํๆ  
เพื่อให๎ได๎งานที่ถูกต๎อง 
รวดเร็ว สวยงาม 
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

-  อบรมบุคลากรให๎ได๎
รีบความรู๎เพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากร 
ในกองชํางมี
ความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 100% 

-  บุคลากรกองชําง
ปฏิบัติงานได๎
คุณภาพ  สวยงาม  
ทันยุคสมัย 
-  บริการประชาชน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตรง
ตามเปูาหมาย 

กองชําง 
 

14 โครงการพัฒนา
บุคลากรด๎านงานซํอม
บํารุงถนนและทางเท๎า 

- เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ทักษะและ
ประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
การซํอมบํารุงถนน
และทางเท๎าให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

- จัดอบรมบุคลากรให๎
ความรู๎เฉพาะด๎านงาน
ซํอมบํารุงถนนและทาง
เท๎า 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ร๎อยละ 
75 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ทักษะในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

- งานสาธารณูปโภค  
กองชําง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชําง ด๎าน
เขียนแบบ ด๎วย
คอมพิวเตอร๑เชิง
ปฏิบัติการ 

- เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การใช๎โปรแกรมในการ
เขียนแบบและทันตํอ
การพัฒนาโปรแกรม
เขียนแบบด๎วย
คอมพิวเตอร๑ 
- เพื่อให๎งานเขียนแบบ 
มีคุณภาพและลด
ระยะเวลาในการเขียน
แบบให๎สั้นลง 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทํางานของชํางด๎านการ
เขียนแบบด๎วย
คอมพิวเตอร๑ 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด๎วยวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ 
ให๎กับชํางเขียนแบบ  
นายชํางโยธาสถาปนิก  
วิศวกรโยธา ลูกจ๎าง 
และบุคลากรในกองชําง 
จํานวน 30 คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถนําความรู๎
ที่ได๎ไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

- ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจในการใช๎
โปรแกรมในการเขียน
แบบและทันตํอการ
พัฒนาโปรแกรมใน
ปัจจุบัน 
- ได๎งานเขียนแบบ 
มีคุณภาพและรวดเร็ว 
- เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ชํางเขียนแบบและ
บุคลากรกองชํางมี
ทักษะในการเขียน
แบบด๎วยคอมพิวเตอร๑
มากขึ้น 
 

- งานสถาปัตยกรรม  
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

16 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด๎านสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม 

- เพื่อให๎บุคลากร ได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ด๎านนวัตกรรมใหมํๆ 
ด๎านสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม 
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- นําพนักงานเทศบาล
และผู๎ที่เก่ียวข๎องไป
ศึกษาดูงานที่งาน
สถาปนิก ๕๘ 
ซ่ึงเป็นการแสดงงาน
ด๎านสถาปัตยกรรมและ
การกํอสร๎างที่ใหญํที่สุด
ในประเทศ ที่จัดขึ้นปีละ 
๑ ครั้ง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรนํา
ความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
ร๎อยละ ๘๕ 

- บุคลากรมีความรู๎
ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

- งานสถาปัตยกรรม 
กองชําง 

17 โครงการให๎ความรู๎
และเพิ่มทักษะการ  
ตีเส๎นจราจร  
 

- เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ทํางานการวางระบบ
จราจรให๎เชี่ยวชาญและ
ทํางานได๎อยํางถูกต๎อง
และรวดเร็ว 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
บุคลากรในการจราจร
ถูกต๎องรวดเร็วตาม
มาตรฐานงานทางฯ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ร๎อยละ 
75  

- ผู๎เข๎าอบรมมี 
ทักษะเพิ่มขึ้น 
 

- งานวางระบบ
จราจร  

กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

18 โครงการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพ
พนักงานขับรถ  
ของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  

- เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ให๎
พนักงานขับรถในเรื่อง
กฎจราจร 
- เพื่อสร๎างจิตสํานึกใน
ด๎านความปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎ถนน 
- เพื่อให๎ความรู๎เก่ียวกับ
การบํารุงรักษารถยนต๑ 

- พนักงานขับรถของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
และผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
จํานวน  70  คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงานขับรถมี
ความรู๎ในการขับ
รถเพิ่มมากขึ้น  

- พนักงานขับรถมี
จิตสํานึกในการใช๎รถ
ใช๎ถนนได๎อยําง
ปลอดภัย ลด 
อุบัติเหตุ ปูองกัน
ความเสียหายตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล  

กองชําง  

19 โครงการ พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร
ด๎านไฟฟูาและ
จราจร  
 

- เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ทักษะและ
ประสบการณ๑ในการ 
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
ไฟฟูาและจราจรให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- พนักงานเทศบาลฯ 
ลูกจ๎างประจํา ลูกจ๎าง
ตามภารกิจ ลูกจ๎าง
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานด๎าน
จราจรไปศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มทักษะที่ กทม. 
ที่มีการรวมตัวของ
ผู๎ประกอบการด๎านไฟฟูา
และการจราจรที่จัดขึ้นปี
ละ 1 ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- บุคลากร นํา
ความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน ร๎อย
ละ 85 

- บุคลากรมีความรู๎
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
- นําความรู๎ที่ได๎มา
พัฒนาบ๎านเมืองให๎
สวยงาม 

- งานไฟฟูา  
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

20 โครงการพัฒนา
บุคลากรให๎มี
จิตสํานึกในการ
พัฒนาด๎านความ
สะอาดใน  
บึงพลาญชัย  
 

- เพื่อปลูกจิตสํานึกให๎
พนักงานจ๎างฯ มี
ความรู๎สึกที่ดีและเห็น
ความสําคัญของการรักษา
ความสะอาด 
- เพื่อให๎บึงพลาญชัยมี
ความสะอาดและ
ประชาชนที่มาพักผํอน  
มีความประทับใจยิ่งขึ้น 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
พนักงานจ๎างฯ ที่ดูแล 
บึงพลาญชัยให๎มีความรู๎
และปลูกจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาด 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ร๎อยละ 
75  

- พนักงานจ๎างฯ  
มีความรู๎สึกที่ดีและ
เห็นความสําคัญ 
ของการรักษาความ
สะอาด 
- พนักงานจ๎างฯ  
มีจิตสํานึกที่ดีในการ
รักษาความสะอาด
และเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันไมํเก่ียงกัน 

- งานสวนสาธารณะ  
กองชําง  

21 โครงการอบรมฝึก
เทคนิคการบอนย๎าย
ต๎นไม๎ใหญํ 

- เพื่อให๎พนักงานมี
ความรู๎เรื่องการบอนย๎าย
ต๎นไม๎ใหญํอยํางถูกวิธี  
- เพื่อให๎มีความรู๎เรื่อง
การดูแลรักษาไม๎ที่บอน
แล๎วให๎เจริญเติบโตได๎ดี 

- อบรมพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจงาน
สวนสาธารณะ  จํานวน  
65  คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- พนักงานจ๎างมี
ทักษะ เพิ่มขึ้น
เป็นร๎อยละ ๘๐ 

- ทําให๎เกิดความรู๎
ด๎านการบอนต๎นไม๎
ใหญํมากขึ้น 
- ดูแล รักษา ต๎นไม๎
หลังการบอนย๎ายได๎
อยํางปลอดภัย 

- งานสวนสาธารณะ  
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

22 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด๎านการเงิน 
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด๎าน
การเงินให๎มีความรู๎
และความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ /
หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานด๎านการเงิน 
ดังตํอไปน้ี 
- ผู๎อํานวยการกองทุก
กอง 
- รองผู๎อํานวยการ
สถานศึกษา/สํานัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างที่
ปฏิบัติงานด๎านการเงิน  
- เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง  8  
แหํง    
 
  
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถนําความรู๎
ที่ได๎ไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ 
การเบิกจํายเงินและ
หนังสือสั่งการมาก
ขึ้น 
-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความม่ันใจในการ
ตรวจสอบเอกสาร
กํอนการเบิกจํายได๎
อยํางถูกต๎องมากขึ้น  

- ฝุายบริหาร 
กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสดุ 
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ
ให๎มีความรู๎และความ
เข๎าใจเก่ียวกับระเบียบ
ฯ /หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ 
ดังตํอไปน้ี 
- ผู๎อํานวยการกองทุกกอง  
- รองผู๎อํานวยการ
สถานศึกษา/สํานัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงิน  
- เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง  8  แหํง    
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎ไป
ปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ 
พัสดุที่เก่ียวข๎อง
และหนังสือสั่งการ
มากขึ้น 
 

- ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

24 โครงการกํอสร๎าง 
สีขาว 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
งานกํอสร๎างทุก
โครงการที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณที่
เทศบาลฯ ดําเนินการ
ทั้งกํอน ระหวํางและ
หลังการกํอสร๎างให๎
ประชาชนบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎างได๎เห็น
การทํางานของ
เทศบาลฯ ทุกขั้นตอน 
-  เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการทํางาน
ของผู๎รับจ๎างและ
คณะกรรมการการ
ตรวจการจ๎างผู๎
ควบคุมให๎รัดกุมยิ่งขึ้น 

-  ออกประชาสัมพันธ๑ให๎
รับทราบโครงการ ให๎แกํ
1) ประชาชนบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎างและ
ประชาชนทั่วไป 
2) ประธานชุมชน 
3) ผู๎แทนชุมชนที่มีคําสั่ง
แตํงตั้งเป็น
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 
4) คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 
5) สมาชิกสภาเทศบาล
เขตพื้นที่กํอสร๎าง 
6) คณะผู๎บริหาร
เทศบาลฯ 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนทราบ
ถึงการปฏิบัติงาน
ของหนํวยงาน
มากขึ้น 

-  ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบโครงการ
กํอสร๎างทุกโครงการ
ที่เทศบาลฯ 
ดําเนินการทุก
ขั้นตอน 
-  ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการ
ทํางานของผู๎รับจ๎าง 
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างผู๎ควบคุม
งานเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 

- ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

25 โครงการแขํงขัน
กีฬาระหวําง
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืนที่
เก่ียวข๎อง 
 

-  เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ๑
ผู๎บริหาร/ข๎าราชการ 
พนักงาน 
-  เพื่อสร๎างความ
สมัครสมานสามัคคี
ขององค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น 
-  เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรของ
หนํวยงานมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑และเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับ
เยาวชน ประชาชน 
 
 

-  จัดสํงพนักงานเจ๎าหน๎าที่
บุคลากรเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาประจําปี 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

-พนักงาน /
พนักงานจ๎าง 
สังกัดเทศบาล 
เข๎ารํวม
กิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา
องค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นครบ 
100% 

-  บุคลากรสังกัดมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ๑ 
-  บุคลากรเกิดความ
รักสามัคคีในองค๑กร
ที่เก่ียวข๎อง 
-  สามารถเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับ
เยาวชน ประชาชน 
-  เกิดการพัฒนา
ท๎องถิ่นอยําง
ตํอเน่ือง 

สํานักการศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สํารวจแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน  

-  เพื่อสํารวจข๎อมูล  
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด.ให๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและเป็น
ปัจจุบัน 
-  เพื่อให๎เกิดความเป็น
ธรรมแกํผู๎ที่มาชําระ
ภาษีให๎แกํเทศบาลฯ 
 

-  ออกสํารวจข๎อมูล
โรงเรือน  ที่ดิน และปูาย
ตามถนนสายตําง ๆ  
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  ประสานกับที่ดิน
จังหวัด เพื่อขอข๎อมูล
และมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพย๑สินให๎ถูกต๎องและ
ใช๎เป็นข๎อมูลในการเรียก
เก็บภาษี  
- ปรับปรุงโปรแกรม GIS 
เพื่อรองรับระบบ L TAX 
3000 
 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ดําเนินการ
จัดเก็บภาษีได๎ไมํ
น๎อยกวํา ร๎อยละ 
80 

-  เทศบาลฯ มี
รายได๎เพิ่มขึ้น 
-  ทําให๎การจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลฯ
ได๎ทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกต๎องและเป็น
ธรรม 
 

- ฝุายแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการบริการตํอ
สัญญาตลาดและการ
เชําทรัพย๑สินของ
เทศบาลฯ นอก
สถานที่และนอกเวลา
ราชการ 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ออกไปรับบริการการ
ตํอสัญญาการเชําสิทธิ
ของตลาด  ทั้ง  4  
ตลาดของเทศบาล  
รวมทั้งการตํอสัญญา
การเชําอาคารพาณิชย๑
และการเชําสิทธิตําง ๆ  
ของเทศบาลฯ 
 

-  ประชาสัมพันธ๑ให๎ 
ผู๎ที่ทําสัญญาได๎ทราบ
กํอนหมดสัญญา 
-  ออกบริการตํอสัญญา
ทั้งตลาดสระทอง ตลาด
โต๎รุํง  ตลาดหนองแคน 
และตลาดทุํงเจริญ นอก
เวลาราชการ 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ได๎รับ
รายได๎เพิ่มขึ้น   
ตรงตามกําหนด 
สามารถนําเงินไป
พัฒนาได๎เร็วขึ้น 
-  ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ  
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดี
ให๎กับเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

- ฝุายจัดหาฯ 
กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑ภาษี
อากร ใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตําง ๆ 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
บริการผู๎ชําระภาษี  
หลังเวลาราชการ 
ตั้งแตํ 16.30 – 
20.00  น. ของทุกวัน 
และวันหยุดราชการ
ตั้งแตํ 08.30 – 
16.30 น. ในชํวงการ
ยื่นภาษี ประจําปี 
ตั้งแตํเดือน ม.ค. – 
เม.ย. ของทุกปี 
-  ออกบริการจัดเก็บ
ภาษีตามแหลํงชุมชน
และตลาดตํางๆ 
 
 
 
 

-  เปิดบริการรับชําระ
ภาษีหลังเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ 
-  ออกบริการให๎จัดเก็บ
ถึงบ๎านสําหรับผู๎ชําระ
ภาษีที่ต๎องการให๎ออกไป
บริการ 
-  ออกบริการ การ
จัดเก็บตามแหลํงชุมชน 
ตลาดตําง ๆ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 -  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได๎ตามเปูาหมาย
กําหนด 
-  ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ 
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดี
ให๎กับเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ฝุายพัฒนารายได๎ 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑สํานัก
ปลัดเทศบาล 

- เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- จัดซ้ือครุภัณฑ๑ ดังน้ี 
 
๑) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑
พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน  3 
ชุด แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมํน๎อยกวํา ๓.๓ GHz หรือ
ดีกวํา  จํานวน  ๑ หนํวย 
- หนํวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GB 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ  
 

42,955,600 
(งบเทศบาลฯ) 

48,000 

42,955,600 
(งบเทศบาลฯ) 

48,000 

42,955,600 
(งบเทศบาลฯ) 

48,000 

42,955,600 
(งบเทศบาลฯ) 

48,000 

- ดําเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 

- ปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
- มีอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานอยําง
พอเพียง 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
- งานเลขาฯ 
- งานพัฒนา
บุคลากรฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid 
State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ GB  จ านวน  ๑  หน่วย 
- DVD – RW หรือดีกว่า  
จ านวน  ๑  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐  Base – T หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเม้าท์ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือดีกว่า   
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๘.๕ น้ิว  จ านวน  ๑  หน่วย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ 
multifunction ชนิดเลเซอร๑/
ชนิด LED ขาวดํา  สามารถ 
ปริ้นเอกสาร,ถํายเอกสาร
,สแกนเอกสารและ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
สามารถทําสําเนาได๎สูงสูงไมํ
น๎อยกวํา 99 สําเนา ยํอและ
ขยายได๎ 25 ถึง 400 % 
มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํ
น๎อยกวํา  600 x 600 dpi 
มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุด ไมํน๎อยกวํา 1,200  x 
1,200 dpi สามารถใช๎ได๎กับ 
A4,Letter,Legal และ 
Custom จํานวน 1 เครื่อง 
 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

9,600 
 

  - งานพัฒนา    
 บุคลากรฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   3) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร๑
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐ หน๎า/นาที ) ความ
ละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อย
กวํา ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi 
สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎า
อัตโนมัติได๎สามารถใช๎ได๎กับ
A4,Letter,Legal และ 
Custom จํานวน 1 เครื่อง 
4) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ 
- เป็นอุปกรณ๑ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, 
Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน  
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 

 

  - งานเลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - มีความละเอียดในการพิมพ๑
ไมํน๎อยกวํา 4,800x1,200 
dpi  
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไมํน๎อยกวํา  
1,200x2,400 dpi  
- สามารถถํายสาเนาเอกสาร
ได๎ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได๎สูงสูงไมํ
น๎อยกวํา 99 สําเนา ยํอและ
ขยายได๎ 25 ถึง 400 % 
- สามารถใช๎งานผํานเครือขําย
ไร๎สาย (Wi-Fi) ได๎ 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom  
จํานวน 1 เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   5) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจก   
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน  ๒  หลัง 
6) จัดซ้ือเก๎าอ้ีสํานักงาน  
มีพนักพิง สามารถปรับระดับ
ได๎ จํานวน 4 ตัว 
7) จัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร 
ขนาดกระดาษยํอยไมํกว๎าง
กวํา  ๔ มิลลิเมตร  
8) จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร๑  
อัตโนมัติ  สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย๑บริการ 
ชนิดปูอนกระดาษขนาด A๔  
อัตโนมัติ ได๎ไมํน๎อยกวํา ๕๐ 
แผํน มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา ๖๐๐  
X ๖๐๐ dpiความเร็วในการ
สแกนไมํน๎อยกวํา ๘ ppm 

10,000 
 

 
8,000 

 
 

32,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

10,000 
 

 
8,000 

 
 

32,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

10,000 
 

 
8,000 

 
 

32,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

10,000 
 

 
8,000 

 
 

32,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

  - งานพัฒนา    
 บุคลากรฯ 

 
- งานเลขานุการฯ 

 
 

- ฝุายทะเบียน 
        และบัตร 
 

- ฝุายทะเบียน 
        และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   9) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  1  ชุด 
ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกน
หลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จํานวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อย
กวํา 1 GB 
 -  RAM ชนิด DDR3  หรือ
ดีกวําไมํน๎อยกวํา  4  GB  
จํานวน 1 หนํวย  
 

22,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

22,000 
 

  - งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
 

 

แบบ ผ. 01 
300  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   -  HARD DISK ชนิด SATA หรือ
ดีกวํา ความจุ  ไมํน๎อยกวํา 1TB 
จํานวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จํานวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface) แบบ 
10/100/1000 base - t 
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา   
1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา 
มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว จํานวน 1 หนํวย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   10) จัดซ้ือเครื่องสํารอง 
ไฟฟูา ขนาด  800  VA 
สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อย
กวํา 15 นาที จํานวน ๑ ชุด 
11) จัดซ้ือเครื่อง Printer  
แบบ Ink Tank ความเร็วไมํต่ํา
กวํา  ๑,๔๐๐ รอบ/นาที ปริ้นสี,  
ขาว-ดํา, แสกน และถําย 
เอกสารได๎ จํานวน ๑  เครื่อง 
12) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  
(มอก.) ชนิด ๒ บานทึบ  
จํานวน 2 หลัง 
13) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ        
ชนิดแขวน พร๎อมติดตั้ง ขนาด 
ไมํต่ํากวํา  30,000 BTU 
จํานวน  1 เครื่อง 
 

3,2๐๐ 
 
 
 

3,5๐๐ 
 
 
 
 

11,๐๐๐ 
 
 

37,๐๐๐ 
 

3,2๐๐ 
 
 
 

3,5๐๐ 
 
 
 
 

11,๐๐๐ 
 
 

37,๐๐๐ 
 

3,2๐๐ 
 
 
 

3,5๐๐ 
 
 
 
 

11,๐๐๐ 
 
 

37,๐๐๐ 
 

3,2๐๐ 
 
 
 

3,5๐๐ 
 
 
 
 

11,๐๐๐ 
 
 

37,๐๐๐ 
 

  - งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   14) จัดซ้ือเครื่องดูดฝุุนพร๎อม 
อุปกรณ๑ ขนาดไมํต่ํากวํา 25 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง 
15) จัดซ้ือเก๎าอ้ีเบาะบุนวมหุ๎ม  
หนังเทียม  จํานวน  3  ตัว 
16) จัดซ้ือรถยนต๑ตรวจการณ๑ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมํต่ํากวํา 
2,000 – 3,000  ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ํากวํา 110 
กิโลวัตต๑เครื่องยนต๑ดีเซลแบบ
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ จํานวน  1  คัน 
17) จัดซ้ือรถจักรยานยนต๑ 
สายตรวจ ขนาดไมํต่ํากวํา  
150 ซีซี จํานวน 2 คัน 
18) จัดซ้ือตู๎เหล็กสําหรับใสํ
กุญแจ ขนาด กว๎าง 18 ซม.  
ลึก 8 ซม. สูง  25  ซม. จํานวน  
3  ตู๎ 

14,๐๐๐ 
 
 

5,400 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 
 

3,0๐๐ 
 

14,๐๐๐ 
 
 

5,400 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 
 

3,0๐๐ 
 

14,๐๐๐ 
 
 

5,400 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 
 

3,0๐๐ 
 

14,๐๐๐ 
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  - งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   19) จัดซ้ือตู๎ล็อกเกอร๑ ขนาด  
18  ชํอง  จํานวน  2  ตู๎ 
20) จัดซ้ือโต๏ะทํางาน  ขนาด  
กว๎าง  80  เซนติเมตร  ยาว  
150  เซนติเมตร  สูง  75  
เซนติเมตร  จํานวน  2  ตัว 
21) จัดซ้ือตู๎เอกสารบานโลํง 
แบบ  3  ชั้น  ขนาดกว๎าง 60  
เซนติเมตร ลึก  40 เซนติเมตร  
สูง  120  เซนติเมตร  จํานวน  
2 ตู๎ 
22) จัดซ้ือโต๏ะพับ 
อเนกประสงค๑ ขนาดกว๎าง  
 60 เซนติเมตร  ยาว  150   
เซนติเมตร สูง  75 เซนติเมตร 
จํานวน  5  ตัว  
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  - งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   23) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
ชนิดแขวน พร๎อมติดตั้ง ขนาดไมํ
ต่ํากวํา 24,000 BTU 
จํานวน  2  เครื่อง    
24) จัดซ้ือจัดซ้ือเครื่องถําย
เอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว –ดํา ) ความเร็ว 20 แผํน
ตํอนาที  จํานวน  1  เครื่อง    
25) จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 
ประกอบด๎วย 

- โซฟาขนาด171x74x86 ซม. 
จํานวน  1  ตัว 

- โซฟาขนาด 76x74x86 ซม. 
จํานวน   2  ตัว 
- โต๏ะกลาง ขนาด 90x60x40  
ซม. 
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  - งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   26) จัดซ้ือโทรทัศน๑ LED TV 
ความละเอียดจอภาพ  
1920 X 1080 พิกเซล 
ขนาด  40  น้ิว  จํานวน 2 
เครื่อง 
27) จัดซ้ือกล๎องถํายภาพน่ิง  
ระบบดิจิตอล  ความระเอียด 
16  ล๎านพิกเซล  จํานวน 1 ตัว 
28) จัดซ้ือเตาแก๏ส  จํานวน  
2 เตา 
29) จัดซ้ือเครื่องทํานํ้าร๎อน -     
นํ้าเย็น   แบบ ตํอทํอ  ขนาด   
2  ก๏อก  จํานวน 1 เครื่อง  
30) จัดซ้ือปืนฉีดนํ้าดับเพลิง  
แบบด๎ามมือจับ จํานวน  8  ตัว 
31) จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  ใบพัด  
18  น้ิว จํานวน 6 ตัว 
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  - งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   32) จัดซ้ือเครื่องรับสํงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต๑  จํานวน  20 เครื่อง 
33) จัดซ้ือเครื่องรับสํงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM  
ชนิดประจําที่ 40 วัตต๑ 
จํานวน  1 เครื่อง 
34) จัดซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอ
นํ้าพร๎อมบันไดสูง 37 เมตร 
จํานวน  1  คัน 
35) จัดซ้ือเครื่องชํวยหายใจ
แบบอัดอากาศ SCBA จํานวน 
2 ชุด 
36) จัดซ้ือเครื่องอัดเสียง 
Voice Recorder ขนาด  8  
GB จํานวน  1  เครื่อง 
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  - งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   37) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  1  ชุด 
ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกน
หลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จํานวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อย
กวํา 1 GB 
 -  RAM ชนิด DDR3  หรือ
ดีกวําไมํน๎อยกวํา  4  GB  
จํานวน 1 หนํวย  
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  - งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   -  HARD DISK ชนิด SATA หรือ
ดีกวํา ความจุ  ไมํน๎อยกวํา 1TB 
จํานวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จํานวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface) แบบ 
10/100/1000 base - t 
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา   
1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา 
มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว จํานวน 1 หนํวย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   38) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร๑
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐ หน๎า/นาที ) ความละเอียดใน
การพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐x
๖๐๐ dpi สามารถพิมพ๑เอกสาร
กลับหน๎าอัตโนมัติได๎สามารถใช๎ได๎
กับA4,Letter,Legal และ 
Custom จํานวน 1 เครื่อง 
39) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาด  800 VA สามารถสํารอง
ไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที 
จํานวน ๑ ชุด 
40) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎า 4 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสูบ 35.8 ซีซี 
- ความเร็วใบตัด (รอบ/นาที) 
5000 – 7000 
- ความจุถังนํ้ามัน 0.65  ลิตร  
จํานวน  2  เครื่อง 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 

 
30,000 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 

 
30,000 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 

 
30,000 

 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,200 
 

 
30,000 

 

  - งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
สถานธนานุบาล  
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
สถานธนานุบาล   ดังน้ี 
๑) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  1  ชุด 
ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกน
หลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จํานวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อย
กวํา 1 GB 
 -  RAM ชนิด DDR3  หรือ
ดีกวําไมํน๎อยกวํา  4  GB  
จํานวน 1 หนํวย  

67,400 
(งบธนานุบาล) 

22,000 
 
 
 
 

96,400 
(งบธนานุบาล) 

22,000 
 
 
 
 

84,400 
(งบธนานุบาล) 

22,000 
 
 
 
 

50,400 
(งบธนานุบาล) 

22,000 
 
 
 
 

- สถานธนา- 
นุบาล 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

- สถานธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   -  HARD DISK ชนิด SATA หรือ
ดีกวํา ความจุ  ไมํน๎อยกวํา 1TB 
จํานวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จํานวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface) แบบ 
10/100/ 
1000 base - t หรือดีกวํา 
จํานวนไมํน๎อยกวํา   1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา 
มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว จํานวน 1 หนํวย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA สามารถ
สํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 
นาที จํานวน  2 เครื่อง   
3) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแครํสั้น  
จํานวน  1  เครื่อง 
ประกอบด๎วย 
- จํานวนหัวพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 
24 เข็ม 
- ความกว๎างในการพิมพ๑ไมํ
น๎อยกวํา 80 คอลัมน๑  
- มีความเร็วขณะพิมพ๑รําง 
ขนาด 10 ตัวอักษรตํอน้ิว  
ได๎ไมํน๎อยกวํา 400 ตัวอักษร
ตํอวินาที 
- มีความละเอียดไมํน๎อยกวํา 
360x360 dpi 

6,400 
 

 
 

22,000 
 
 

6,400 
 

 
 

22,000 
 
 

6,400 
 

 
 

22,000 
 
 

6,400 
 

 
 

22,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   4) จัดซ้ือเครื่องนับเงิน 
- ตรวจธนบัตรปลอมด๎วย
ระบบ  MG  ธนบัตรฉบับละ  
100   500 และ 1,000 
บาท แบบใหมํได๎ 
- ตรวจสอบธนบัตรปลอมได๎ 
ด๎วยระบบ UV และ MG ทั้ง
สกุล ดอลลําร๑ ยูโร และ ไทย 
- ตรวจนับธนบัตรได๎ทุกสกุล 
รวมทั้งรับเช็ค ตั๋ว คูปอง และ
เอกสารอ่ืนๆ 
- มีความแมํนยําในการนับสูง 
และแสดงผลการนับ 2 ครั้ง 
ให๎ดู เปรียบเทียบ 
- สามารถนับธรรมดา แบบ
สะสมหรือตั้งจํานวนให๎นับได๎ 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - จอแสดงผลได๎ 4 หลัก ตั้ง
ระบบนับตามจํานวนที่กําหนด
ได๎ 3 หลัก, มีจออิสระ 1 จอ 
หันได๎รอบทิศ 
- ความเร็วในการนับมากกวํา  
1,000  ฉบับ/นาที 
- ขนาดบรรจุธนบัตรในการนับ
ได๎ครั้งละ  200  ฉบับ 
- ขนาดธนบัตรที่ใช๎ ยาว  
110 – 180 มิลลิเมตร   
กว๎าง  50 – 90 มิลลิเมตร 
- ความหนาของธนบัตรอยูํ
ในชํวง  0.075 – 0.15 
มิลลิเมตร 
- ระบบไฟฟูา  220 V, 50 
Hz 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - ความดังของเสียงขณะเครื่อง
ทํางานไมํเกิน  60  เดซิเบล 
- ใช๎พลังงานไฟฟูาไมํเกิน  70  
วัตต๑ 
- นํ้าหนัก 6.3  กิโลกรัม เล็ก 
กะทัดรัด เคลื่อนย๎ายได๎งําย 
และสะดวกตํอการใช๎งาน a 
- ขนาดของเครื่อง 310 mm 
x 275 mm x 195 mm 
(สูง x กว๎าง x ลึก) 
5) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง พร๎อมติดตั้ง 
ขนาดไมํต่ํากวํา 12,000  
บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   6) จัดซ้ือโต๏ะทํางานขนาดกว๎าง
ไมํน๎อยกวํา  80 X ยาว 150 X 
สูง 75 ซม.                
7) จัดซ้ือโต๏ะทํางาน  3  ลิ้นชัก 
ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  80 X 
ยาว 120 X สูง 75 ซม.   

1. 8) จัดซ้ือเก๎าอ้ีแถวพักคอย  2-4 
ที่น่ัง จํานวน 20 ที่น่ัง                                                    
9) จัดซ้ือเก๎าอ้ีผู๎บริหารมีพนักพิง  
ปรับระดับได๎  จํานวน  1   ตัว   

2. 10) จัดซ้ือเก๎าอ้ีพนักงานมี  
3. พนักพิง  ปรับระดับได๎  จํานวน   

3   ตัว  
4.  

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

6,000 
 
 
- 
 
 

30,000 
 

4,000 
 
 

6,000 

- 
 
 

12,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
ผ๎ามํานห๎องประชุม 
สุนทรเทพ 

- เพื่อให๎มีความ
สวยงาม 

- ติดตั้งผ๎ามํานห๎อง
ประชุมสุนทรเทพ  ๑  
รายการ  ประกอบด๎วย 
 - ผ๎ามํานหน๎าตําง  
จํานวน  ๑๐  บาน 
- ผ๎ามํานประตู  
จํานวน  ๒  บาน 
- ผ๎ามํานเวที   
จํานวน  ๑  ผืน 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 

 
 

- ติดตั้ง
ผ๎ามํานห๎อง
ประชุมสุนทร
เทพ 1 ชุด 

- ห๎องประชุมมีความ
สวยงาม เหมาะสมกับ
การใช๎งาน 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดฯ 

 

4 โครงการจัดทําตู๎
โชว๑โลํรางวัลของ
สํานักงานเทศบาล 

- เพื่อการ 
ประชาสัมพันธ๑ 
ให๎ประชาชนทั่วไป
รับทราบ 

- จัดทําตู๎โชว๑โลํรางวัล  
ให๎ประชาชนทั่วไป
รับทราบ  บริเวณหน๎า
สํานักปลัดเทศบาล 
จํานวน  ๑  รายการ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 

 
 

- จัดทําตู๎โชว๑
ประชาสัมพัน
ธ๑โลํรางวัล 
บริเวณหน๎า 
สํานักลัดฯ
จํานวน  
1 รายการ 

- ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ราชการและบุคลากร 
ในสังกัด ได๎รับทราบ
รางวัลสําคัญตํางๆที่
เทศบาลได๎รับ  ทําให๎
เกิดความภาคภูมิใจ 

- งานธุรการ 
สํานักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎าง
รั่วเหล็กบริเวณ
หน๎างานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

- เพื่อให๎สถานที่ 
งานปูองกันฯ เป็น
สัดสํวนระเบียบ  
เรียบร๎อย 
- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่งานปูองกันฯ  
- เพื่อใช๎พื้นที่ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด  

- กํอสร๎างรั่วเหล็ก 
บริเวณหน๎างานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
พร๎อมประตูเปิดปิด     
ขนาดความยาว 37 
เมตร สูง 1.5  เมตร  
กํอสร๎างด๎วยเหล็กม่ันคง 
แข็งแรง    
 

 

111,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- มีความ
ปลอดภัย 
ในการรักษา
ทรัพย๑สินทาง
ราชการ 
80 % 

- ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการติดตํอ
ราชการ 
 - สถานที่งานปูองกัน
เป็นระเบียบสวยงาม 
- ทําให๎การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอยํางสะดวก  
และมีประสิทธิภาพ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

6 โครงการตํอเติม
หลังคาเหล็กห๎อง
ประชุมงาน
ปูองกันฯ 
  
 

- เพื่อให๎สถานที่ 
งานปูองกันฯ เป็น
สัดสํวนระเบียบ  
เรียบร๎อย 
- เพื่อใช๎พื้นที่ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดและ 
มีสถานที่ใช๎สอยเพิ่ม
มากขึ้น 

- กํอสร๎างโครงเหล็กตํอ
เติมหลังคาห๎องประชุม
งานปูองกันฯ  ขนาด  
16x5.90  เมตร 
- โครงเหล็กหลังคาเมทัล
ชีท ขนาด  96  ตาราง
เมตร 

210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- มีพื้นที่ใช๎
สอยเพิ่มขึ้น   
80 %  

- ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการติดตํอ
ราชการ 
 - สถานที่งานปูองกัน
เป็นระเบียบสวยงาม 
- ทําให๎การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอยํางสะดวก  
และมีประสิทธิภาพ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
กองสวัสดิการสังคม ดังน้ี 
1) จัดชื้อรถเข็นผู๎ปุวยพับ
ได๎  ทําจากเหล็กชุบ
โครเม่ียม  ล๎อยางตัน ล๎อ
หน๎า 20 ชม. ล๎อหลัง 59 
ชม. เป็นลักษณะล๎อ
จักรยานพร๎อมวงแหวน
ชํวยเข็นและเบรกล๎อ 2 
ข๎าง เบาะน่ังเป็นหนัง
เทียมสีนํ้าเงินนาดใหญํ 4 
ชม. พับเก็บได๎ ที่วางเท๎า
เป็นอลูมิเนียมพับงอและ
ปรับสูงต่ําได๎ นํ้าหนักตัว
รถเข็น 19 กิโลกรัม  รับ
นํ้าหนักผู๎ปุวยได๎ถึง 100 
กิโลกรัม จํานวน  2 คัน  

326,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

326,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

326,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

326,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

- ดําเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 

- ปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
- มีอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานอยํางพอเพียง 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2) จัดซ้ืออุปกรณ๑ชุดควบคุม
ประตูอัตโนมัติ ในศูนย๑บริการ
รํวมแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 1 
ชุด พร๎อมติดตั้ง 
3) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวมสําหรับ 
ประชาชนติดตํอประสานงาน
ศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
จํานวน 10 ตัว 
4) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวมพนักงาน 
จํานวน 20 ตัว 
5) จัดซ้ือพัดลมติดผนังพร๎อม
ติดตั้งในศูนย๑บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ จํานวน 6 ตัว 
6) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
ชนิดติดผนัง  พร๎อมติดตั้ง     
ขนาดไมํต่ํากวํา 24 ,000  
บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 
 

60,000 
 
 

 
20,000 

 
 

 
100,000 
 
12,000 

 
 

84,000 

60,000 
 
 

 
20,000 

 
 

 
100,000 
 
12,000 

 
 

84,000 

60,000 
 
 

 
20,000 

 
 

 
100,000 
 
12,000 

 
 

84,000 

60,000 
 
 

 
20,000 

 
 

 
100,000 
 
12,000 

 
 

84,000 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการ
พัฒนาการ
ให๎บริการ
ประชาชน
ศูนย๑บริการรํวม
แบบเบ็ดเสร็จ 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มรายการ
และคุณภาพที่
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 
- เพื่อพัฒนาให๎ 
ศูนย๑บริการฯ  
มีความพร๎อม 
สวยงาม มีศักยภาพ
การให๎บริการ 

- พัฒนาการให๎บริการ
ประชาชนศูนย๑บริการรํวม
แบบเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 
1) จัดหาหนังสือ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ๑ รายวัน รายปัก หรือ
รายเดือน 
2) จัดตกแตํงเคาน๑เตอร๑
บริการสํวนหน๎าให๎เหมาะสม 
สวยงาม ทดแทนอันเดิม 
3) จัดหาเสื้อนอกสําหรับ
บริการประชาชน ชาย-หญิง 
ประจําห๎องถํายบัตรประชาชน 
4) จัดหาเครื่องดื่มประเภท
กาแฟ สําหรับประชาชน ที่มา
รอรับบริการในศูนย๑บริการ
ประชาชน 
5) จัดหาของเลํนสําหรับเด็ก
และชองเลํนเด็กมุมเด็กเลํน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานที่
ปฏิบัติงานที่ได๎
มาตรฐาน 

- สามารถเพิ่มรายการ
และคุณภาพการให๎ 
บริการแกํประชาชน 
- ศูนย๑บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จมีความพร๎อม 
สวยงาม มีศักยภาพการ
ให๎บริการ 
- ประชาชนและผู๎ใช๎ 
บริการทุกคนมีความพึง
พอใจในการให๎บริการ
ของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองคลัง 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติ 
งานได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองคลัง  ดังน้ี 
 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  3  ชุด 
แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๓ GHz หรือ
ดีกวํา  จํานวน  ๑ หนํวย 
- หนํวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GHz 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB หรือชนิด 

92,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

48,000 

92,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

48,000 

92,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

48,000 

92,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

48,000 

- กองคลัง
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
อยํางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   Solid State Disk ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ GB  
จํานวน  ๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จํานวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จํานวนไมํน๎อย
กวํา ๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จํานวน  ๑  หนํวย 
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แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  1  ชุด
ประกอบด๎วย  
- CPU ไมํน๎อยกวํา  4 core 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
ไมํน๎อยกวํา  3.2 GHz และ 
มีหนํวยความจํา Cache 
Memory  ไมํน๎อยกวํา 8 MB  
- RAM ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวํา  มีขนาดไมํน๎อยกวํา  
8  GB  
- การ๑ดจอ ไมํน๎อยกวํา 1 GB 
- HARD DISK ชนิด SATA
หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา  2  TB 
 

29,000 29,000 29,000 29,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - DVD-RW หรือดีกวํา 
- Network Interface แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวํา 
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกวํา มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา  600 : 1  และ
มีขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 
น้ิว  
3) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA สามารถ
สํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 
15 นาที จํานวน  3 เครื่อง   
4) จัดซ้ือเก๎าอ้ีสํานักงานมี
พนักพิง สามารถปรับระดับ
ได๎ จํานวน  3  ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 

6,000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

10 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติ 
งานได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองวิชาการและ
แผนงาน  ดังน้ี 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จํานวน  2  ชุด  
แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.7 GHz จํานวน  
๑ หนํวย มีหนํวยความจําแบบ 
Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB 
- หนํวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GB 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA  

284,700 
(งบเทศบาลฯ) 

44,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

284,700 
(งบเทศบาลฯ) 

44,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

284,700 
(งบเทศบาลฯ) 

44,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

284,700 
(งบเทศบาลฯ) 

44,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- กองวิชาการ 
และแผนงาน 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
อยํางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

-งานธุรการ 
-งานวิเคราะห๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB จํานวน   
๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จํานวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จํานวนไมํน๎อยกวํา 
๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio  
ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จํานวน  ๑  หนํวย 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   ๒) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก  จํานวน  3  ชุด 
สําหรับงานประมวลผล ดังน้ี 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core)  จํานวน  
๑ หนํวย  
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM)  
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวํา ๘ GHz 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB  จํานวน  
๑ หนํวย  
- มีจอภาพรองรับความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา ๑,๓๖๖ x 
๗๖๘ Pixel และมีขนาด 
ไมํน๎อยกวํา  12  น้ิว 

63,000 63,000 63,000 63,000   - งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

- งานบริการข๎อมูล
ขําวสารท๎องถิ่น 
- งานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - มี DVD – RW หรือดีกวํา  
จํานวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T หรือดีกวํา  
จํานวนไมํน๎อยกวํา  ๑ ชํอง  
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 
Wi – Fi  ( ๘๐๒.๑๑b, g, n) 
และ Bluetooth 
3) จัดซ้ือจอภาพโปรเจคเตอร๑ 
พร๎อมขาตั้งในตัว เส๎นทแยงมุม 
150 น้ิว ขนาดของจอ 
96x120 น้ิว เน้ือจอรับภาพ 
สีขาว มีขาตั้งม๎วนเก็บในกลํอง
ได๎  ขาตั้งจอภาพแบบ 3 ขา  
ทําด๎วยโลหะ จํานวน 2 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   4) จัดซ้ือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร๑ ความสวําง 
5,200 ANSI  Lumens 
ความละเอียด (XGA) 
1,024X 768 พิกเซล LCD 
Panel 0.79 น้ิว 
จุดเชื่อมตํอสัญญาณ HDMI 
คํา Contrast 3,000:1  
อัตราสํวน 4:3 ความชัดเจน
3,000:1 จํานวน 2 เครื่อง 
5) จัดซ้ือชุดตู๎ลําโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
ขนาดลําโพงไมํต่ํากวํา 15 น้ิว 
กําลังวัตต๑ ไมํน๎อยกวํา 450 
วัตต๑  , มีชํอง USB 
- เลํน MP3 ได๎ มี ไมล๑ลอย 1 
คูํ จํานวน 4 ตู๎ 

131,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

131,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

131,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

131,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

  - งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริการและ 
เผยแพรํวิชาการ 

 
 

 
 
 

   

331  แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   6) จัดซ้ือเก๎าอ้ีสํานักงานมี
พนักพิง สามารถปรับระดับได๎ 
จํานวน  10  ตัว 
7) จัดซ้ือ  Printer แบบ 
Laser ชนิด LED ขาวดํามี
ความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํ
น๎อยกวํา 18 หน๎า/นาที ความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา 
600x600dpi Memory ไมํ
น๎อยกวํา 2 MB สามารถใช๎ได๎
กับ A4 มีถาดใสํกระดาษไมํ
น๎อยกวํา 150 แผํน 
 
 
 

20,000 
 
 

3,700 

20,000 
 
 

3,700 

20,000 
 
 

3,700 

20,000 
 
 

3,700 

  กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
- งานธุรการ 

 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
332  



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   8) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ 
Multifunction ชนิดเลเซอร๑/
ชนิด LED สี สามารถปริ้น
เอกสาร,สแกนเอกสารได๎  มี
ชํองเชื่อมตํอแบบ USB 2.0 
หรือดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 
1 ชํอง  มีเชื่อมเชื่อมตํอระบบ
เครือขํายจํานวนไมํน๎อยกวํา 1 
ชํอง  มีความละเอียดในการ
สแกนสูง จํานวนไมํน๎อยกวํา 
1,200x1,200 dpi 
จํานวน 1 เครื่อง 

9) จัดซ้ือเครื่องอัดเสียง 
Voice Recorder  จํานวน 
 2  เครื่อง 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

  - งาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานวิเคราะห๑ฯ 
- งานจัดทํา
งบประมาณ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑         
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม  ดังน้ี 
1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด 
- จอภาพแบบ LCD ไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว 
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) 
ไมํน๎อยกวํา 4 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ไมํน๎อย
กวํา 1 TB 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าส๑ 
2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาว ดํา 
(18 หน๎า/นาที) จํานวน  2 
เครื่อง 
 

15,138,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 
 

668,600 
 (งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 

668,600 
(งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 
 

668,600 
(งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

- สํงเงินผํานระบบ
คอมพิวเตอร๑ได๎อยําง
ถูกต๎อง ทันเวลา 
- ไมํสิ้นเปลือง
ทรัพยากรสํานักงาน 
- การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
- รายได๎จากการจัดเก็บ
คําบริการเก็บ ขน 
กําจัดมูลฝอยภายในเขต
เทศบาล เพิ่มมากขึ้น 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
- งานอนามัย

สิ่งแวดล๎อมควบคุม
มลพิษและเหตุ

รําคาญ  
 
 
 
 
 
 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อมควบคุม

มลพิษและเหตุ
รําคาญ  
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   3) จัดซ้ือรถจักรยานยนต๑ 
จํานวน 1 คัน ประกอบด๎วย 
- เครื่องยนต๑ ๔ จังหวะ ขนาด
ไมํต่ํากวํา 110 CC  
- ระบบเกียร๑ธรรมดา 
- ระบบเบรก ล๎อหน๎า ดิสก๑
เบรก, ล๎อหลัง ดิสก๑เบรก 
- ระบบสตาร๑ท อยํางน๎อย
สตาร๑ทด๎วยเท๎า 
4) จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีน
ตะขาบ เครื่องยนต๑ดีเซล 
ขนาดไมํต่ํากวํา 150 แรงม๎า 
นํ้าหนักบรรทุกไมํต่ํากวํา 
21,700 กิโลกรัม จํานวน 1 
คัน 
 

38,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
5,280,000 

 
 
 
 
 

 

38,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

  - งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อมควบคุม

มลพิษและเหตุ
รําคาญ  

 
 
 
 
 

- งานรักษา
ความสะอาด 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   5) จัดซ้ือรถยนต๑บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร๑
หรือแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอยตอนท๎ายหลังเก๐ง ติดตั้ง
เครื่องยกภาชนะรองรับมูล
ฝอยทํางานด๎วยระบบไฮโดร
ลิค ปริมาตรถังบรรจุมูลฝอย
ไมํน๎อยกวํา 4 ลบ.ม. 
เครื่องยนต๑ดีเซลมีกําลังไมํน๎อย
กวํา 110 แรงม๎า ชนิดรถ 6 
ล๎อ จํานวน 1 คัน 
6) จัดซ้ือรถยนต๑บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบอัดท๎ายชนิดราง
สไลด๑ ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
12 ลบ.ม. กําลัง 220 แรงม๎า 
ชนิด 6 ล๎อ จํานวน 1 คัน 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,280,000 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

  - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานรักษา
ความสะอาด 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   7) จัดซ้ือรถปิ๊คอัพที่ติดตั้งถัง
บรรจุขยะมูลฝอยประตู
ด๎านข๎างแบบปีกนก ใต๎ถังกัก
เก็บนํ้าเสีย ขนาดบรรจุไมํน๎อย
กวํา 3 ลบ.ม. ขนาด
เครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 2,400 
ซีซี จํานวน 1 คัน 
8) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจก ไมํมี
ลิ้นชักขนาด 3 ฟุต จํานวน 
 2 ตู ๎
9) จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า 
เครื่องยนต๑เบนซิน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 15 แรงม๎า จํานวน 
2 เครื่อง 
10) จัดซ้ือรถเข็นเก็บขยะ 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 400 
ลิตร จํานวน 20 คัน 

1,400,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

30,000  
 
 
 

90,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

30,000  
 
 
 

90,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

30,000  
 
 
 

90,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

30,000  
 
 
 

90,000 
 

  - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 

 
 
 

- งานธุรการ 
 
 
 

- งานรักษาความ
สะอาด 

 
 

- งานรักษาความ
สะอาด 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   11) จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร๑
ทําด๎วยเหล็กหนามีฝาปิด-เปิด 
แบบเปิดได๎เองเม่ือปลดล็อก 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 4 
ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง 
12) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎าแบบ
สะพายไหลํ ขนาดไมํต่ํากวํา 
1.5 แรงม๎า จํานวน 4 เครื่อง 
13) จัดซ้ือเครี่องชั่งสปริง
โครงสร๎างเหล็ก (Spring Scale)   
- ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน  
4 เครื่อง 
- คําละเอียด 100 กรัม 
- จานชั่งกลม แทํนชั่งขนาด 
25.5 ซม. 
- มี 2 หน๎า (หน๎า-หลัง) 
- แกนรับนํ้าหนักมี 2 แกน 
 

400,000 
 
 
 
 

42,000 
 
 

40,000 

400,000 
 
 
 
 

42,000 
 
 

40,000 
 

400,000 
 
 
 
 

42,000 
 
 

40,000 
 

400,000 
 
 
 
 

42,000 
 
 

40,000 
 

  - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 

 
- งานรักษา
ความสะอาด 

 
- งานบริหาร

ตลาด 
 
 
 
 
 
 

 

338  
แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

12 โครงการกํอสร๎าง
ศูนย๑ประสานงาน
และศูนย๑อํานวยการ
งานเทศกิจ ตลาด
หนองแคน 

- เพื่อเป็นศูนย๑
ประสานงานให๎กับ
พนักงานเทศกิจ
ประจําตลาดหนอง
แคน 
- เพื่อเป็นศูนย๑
อํานวยการและ
ศูนย๑รับเรื่องราว
ร๎องทุกข๑ประจํา
ตลาดหนองแคน 
 
 
 
 
 

- ตลาดหนองแคน 82,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - - มีศูนย๑
ประสานงานฯ
เทศกิจในตลาด
หนองแคน 1 
แหํง 

- ผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดหนองแคนมีศูนย๑
อํานวยการและศูนย๑
รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ 
- เทศกิจมีศูนย๑
ประสานงานในตลาด
หนองแคน 

- งานบริการ
จัดการตลาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

13 โครงการ 
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
กองชําง 

- เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานคลํองตัว 
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อแก๎ปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 
- เพื่อใช๎ในเจาะ 
ซํอมติดตั้งไฟฟูา 
แสงสวํางและงาน
ติดตั้งปูายตํางๆ  
- เพื่อตรวจสอบ
กระแส ไฟฟูาและ 
เช็คระบบความ
สมดุลย๑ไฟฟูา 

-  จัดซ้ือครุภัณฑ๑เพื่อใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
1) จัดซ้ือชุดรับแขก  
จํานวน  1  ชุด 
๒) จัดซ้ือเต๎นท๑ทรงโค๎ง  
ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  
ยาว 8.00  เมตร พร๎อม
ผ๎าใบคลุม จํานวน 4 หลัง 
3) จัดซ้ือโต๏ะพับ  ขนาด  
0.60 x 2.40  เมตร 
จํานวน  40  ตัว 
4) จัดซ้ือเก๎าอ้ีพนักพิง
พลาสติก จํานวน ๔๐๐ ตัว 
๕) จัดซ้ือ สวํานไฟฟูา  
ชนิดกระแทกได๎  
กําลังไฟฟูา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 500 วัตต๑ 

6,803,100 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

 

5,567,100 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

 

5,567,100 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

 

5,567,100 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 

- ดําเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 

- การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

กองชําง 
 

- งานสถานที่ 
 

- งานสถานที่ 
 
 
 

- งานสถานที่ 
 
 

- งานสถานที่ 
 

- งานสถานที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   ๖) จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน
ไฟฟูา   แบบมือถือ  ขนาด 
8 น้ิว 
7) จัดซ้ือผ๎าใบเต็นท๑ ขนาด
กว๎าง  4.00  เมตร  ยาว  
12.00  เมตร จํานวน  4  
ชุด 
8) จัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ 
ต่ํากวํา ๔,๐๐๐ ซีซี 
9) จัดซ้ือเครื่องตบดิน 
เครื่องยนต๑เบนซินนํ้าหนัก
ของเครื่องตบดินไมํน๎อย
กวํา ๘๐ กก. และบดอัด
ไมํน๎อยกวํา ๕ ตัน 
 

5,600 
 

 
40,000 

 
 
 

๑,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 

21,000 

5,600 
 

 
40,000 

 
 
 

๑,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 

21,000 

5,600 
 

 
40,000 

 
 
 

๑,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 

21,000 

5,600 
 

 
40,000 

 
 
 

๑,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 

21,000 

  - งานสถานที่ 
 
 

- งานสถานที่ 
 
 
 

- งาน 
สาธารณูปโภค  

 
 

- งาน 
สาธารณูปโภค  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   10) จัดซ้ือรถตักหน๎าขุด
หลังชนิดล๎อยาง ขับเคลื่อน 
๔ ล๎อ เครื่องยนต๑ดีเซล ๔
สูบไมํน๎อยกวํา ๙๐ แรงม๎า
ความจุบุ๎งก๋ีหน๎าไมํน๎อยกวํา 
๐.๘ ลูกบาศก๑เมตร ยกเท 
ได๎ไมํน๎อยกวํา ๒.๗ เมตร 
ความจุบุ๎งก๋ีหลังไมํน๎อยกวํา 
๐.๑๗ ลูกบาศก๑เมตร  
ขุดลึกไมํน๎อยกวํา ๔.๒ 
เมตร จํานวน ๑ คัน 
๑1) จัดซ้ือรอก ขนาด ๓ 
ตัน  จํานวน ๑ อัน 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

  - งาน 
สาธารณูปโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งาน 
สาธารณูปโภค  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   12) จัดซ้ือรถยนต๑ขนาด1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ํากวํา 2,400ซีซีแบบ
เปิดข๎างเทท๎าย ตู๎บรรทุก
ความจุไมํน๎อยกวํา3ลบ.ม.
พื้นถังเหล็กอาบสังกะสี 
หนาไมํน๎อยกวํา2มม.มี
บานเลื่อนขึ้น-ลงข๎างละ 2 
บาน ประตูเปิด-ปิด ล็อก
ได๎ 2 บานยกเท๎ายด๎วย
ระบบไฮดรอลิกควบคุมใน
ห๎องโดยสารมีอุปกรณ๑
สัญญาณไฟ 
 
 
 

657,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   13) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎า
แบบข๎อแข็ง  แบบสะพาย
ไหลํ  เครื่องยนต๑ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 1.5  แรงม๎า  
ปริมาตร  กระบอกสูบ   
ไมํน๎อยกวํา  30  ซีซี 
14) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎า
แบบล๎อจักรยาน  แบบ
เข็นเครื่องยนต๑ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 5 แรงม๎า 
เส๎นผําศูนย๑กลางล๎อไมํ
น๎อยกวํา  26  นิ้ว 
ความจุถังน้ํามันไมํน๎อย
กวํา  1.50 ลิตร 
 
 

95,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

120,000 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

  - งาน
สวนสาธารณะ 

 
 

 
 

- งาน
สวนสาธารณะ 

 

 

แบบ ผ. 01 
344 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   15) จัดซ้ือเครื่องตัดแตํง
ไม๎พุํม ขนาด  22 น้ิว 
ชนิดใช๎เครื่องยนต๑ เบนซิน 
1 สูบ 2 จังหวะ  ความจุ
กระบอกสูบ  ไมํน๎อยกวํา  
21 ซีซี  เครื่องยนต๑ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 0.8  แรงม๎า 
ขนาดใบตัดไมํน๎อยกวํา  
22 น้ิว ใบตัดได๎  2  ด๎าน   
16) จัดซ้ือเครื่องตัดแตํง
ไม๎พุํม ขนาด  29.5 น้ิว 
ชนิดใช๎เครื่องยนต๑ เบนซิน 
1 สูบ 2 จังหวะ  ความจุ
กระบอกสูบ  ไมํน๎อยกวํา  
21 ซีซี  เครื่องยนต๑ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 0.9  แรงม๎า 
ขนาดใบตัดไมํน๎อยกวํา  
29.5 น้ิว 

102,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

176,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  - งาน
สวนสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 

- งาน
สวนสาธารณะ 

 
 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   17) จัดซ้ือเครื่องพํนยา แบบ
ใช๎แรงดันของเหลว ขนาด  
2.5 แรงม๎า ชนิดใช๎เครื่องยนต๑ 
เบนซิน แบบตั้งพื้น 
18) จัดซ้ือปั๊มนํ้าไดโวํย๑ขนาด 
2 น้ิว 0.5 แรงม๎า จํานวน 10  
ตัว 
19) จัดซ้ือรถจักรยานยนต๑ 
แบบเกียร๑ธรรมดา ไมํน๎อยกวํา 
110 ซีซี  จํานวน  1  คัน 
20) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไมํน๎อยกวํา 
15,000 บีทียู จํานวน  1  
เครื่อง 
 

26,๐๐๐ 
 
 

 
60,000 

 
 

38,000 
 
 

26,000 

- 
 
 

 
- 
 
 

38,000 
 
 

26,000 

- 
 
 

 
- 
 
 

38,000 
 
 

26,000 

- 
 
 

 
- 
 
 

38,000 
 
 

26,000 

  - งาน 
สวนสาธารณะ 

 
 

- งาน 
สวนสาธารณะ 

 
- งานศูนย๑

เครื่องจักรกล 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   21) จัดซ้ือไดร๑โวํสูบนํ้า  
ขนาด 3 น้ิว 1 แรงม๎า  
220 V  จํานวน  6  
เครื่อง 
22) จัดซ้ือซับเมิร๑ทสูบนํ้า 
ขนาด 5.5 กิโลวัต  380  
โวลล๑ พร๎อมชุดใบพัดส
แตนเลส  จํานวน  1  ชุด 
23) จัดซ้ือซับเมิร๑ทสูบนํ้า 
ขนาด 7.5 กิโลวัต  380  
โวลล๑ พร๎อมชุดใบพัดส
แตนเลส  จํานวน  1  ชุด 
24) จัดซ้ือซับเมิร๑ทสูบนํ้า 
ขนาด 11 กิโลวัต  380  
โวลล๑ พร๎อมชุดใบพัดส
แตนเลส  จํานวน  1  ชุด 
 

45,๐๐๐ 
 
 

 
75,000 

 
 
 

95,000 
 
 
 

120,000 

45,๐๐๐ 
 
 

 
75,000 

 
 
 

95,000 
 
 
 

120,000 

45,๐๐๐ 
 
 

 
75,000 

 
 
 

95,000 
 
 
 

120,000 

45,๐๐๐ 
 
 

 
75,000 

 
 
 

95,000 
 
 
 

120,000 

  - งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
- งานศูนย๑

เครื่องจักรกล 
 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   25) จัดซ้ือชุดประแจ
แหวนคูํ เบอร๑ 6,7-
30,32 จํานวน  1  ชุด 
26) จัดซ้ือชุดประแจ
บล็อกขนาดเบอร๑ 10-32 
จํานวน  1  ชุด 
27) จัดซ้ือชุดประแจ
แหวน-ปากตาย  เบอร๑ 8 
- 32 จํานวน  1  ชุด 
28) จัดซ้ือเครื่องกําเนิด
ไฟฟูา ขนาดไมํน๎อยกวํา  
3  กิโลวัตต๑  เครื่องยนต๑
เบนซิน  4  จังหวะ 
จํานวน 1 เครื่อง 
29) จัดซ้ือเครื่องชาร๑ท
แบตเตอรี่ทองแดงแท๎ 
ขาร๑ทได๎พร๎อมกัน 2 ลูก 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,๐๐๐ 
 
 

 
7,500 

 
5,000 

 
 

27,500 
 
 
 
 

10,000 

5,๐๐๐ 
 
 

 
7,500 

 
5,000 

 
 

27,500 
 
 
 
 

10,000 

5,๐๐๐ 
 
 

 
7,500 

 
5,000 

 
 

27,500 
 
 
 
 

10,000 

5,๐๐๐ 
 
 

 
7,500 

 
5,000 

 
 

27,500 
 
 
 
 

10,000 

  - งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 
- งานศูนย๑

เครื่องจักรกล 
 
 
 

- งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

 

แบบ ผ. 01 
348 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   30) จัดชื้อเครื่องวัดความเข๎ม
ของแสง และ ปริมาณของแสง 
Lux Meter สามารถเห็นด๎วย
ตาเปลํามีหนํวยเป็น Lux ยําน
การวัดลักช๑ 
20,200,2000,20000 
Lux มีความแมํนยําสูง 
31) จัดซ้ือ Digilal 
metimeter With Clamp 
Amg จํานวน  2  เครื่อง 
-วัดกระแส 400 A ac 
-วัดแรงดัน 600 A ac และ 
dc 
-วัดคํา True-rms 
-วัด Resistance 
-CAT III 600 V , CAT IV 
300 V 

5,500 
 
 
 
 
 
 

24,000 

5,500 
 
 
 
 
 
 

24,000 

5,500 
 
 
 
 
 
 

24,000 

5,500 
 
 
 
 
 
 

24,000 

  - งานไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 

- งานไฟฟูา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ห๎องเก็บพัสดุงาน
ไฟฟูา 

- เพื่อปูองกัน
ทรัพย๑สินศูนย๑หาย 
- เพื่อให๎มีที่เก็บพัสดุ
อยํางเพียงพอ 
- เพื่อสะดวกในการ
จัดหมวดหมํูในการ
ใช๎งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จะทําการจัดชื้อวัสดุ
กํอสร๎างตํอเติมห๎องเก็บ
พัสดุไฟฟูา ขนาด 
1.50×10 เมตร พร๎อม
จัดทําชั้นวาง 3 ชั้น 2 ชุด 
 

200,000 
 (งบเทศบาลฯ)  

 

200,000 
 (งบเทศบาลฯ)  

 

200,000 
 (งบเทศบาลฯ)  

 

200,000 
 (งบเทศบาลฯ)  

 

- มีห๎องเก็บ
พัสดุที่ได๎
มาตรฐาน 

- ห๎องพัสดุมีความ
ปลอดภัยและเป็น
ระเบียบ 
 

- งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

15 โครงการเชื่อมตํอ
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศของ
สํานักการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎มี
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศออนไลน๑
ผํานเว็บไซด๑กรม
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ทั้ง 10
โรงเรียนสามารถสํงข๎อมูล
สารสนเทศออนไลน๑ผํานเว็บ
ไซด๑กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัดมี
อินเทอร๑เน็ต
สําหรับ
ให๎บริการแกํ
พนักงานครู/
นักเรียนในสังกัด
ครบร๎อยละ 
100 

-  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นได๎รับ
ข๎อมูลสารสนเทศ
ออนไลน๑จากสํานัก
การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ทั้ง 9 โรงเรียน 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

16 โครงการเชําพื้นที่
จัดทําเว็บไซด๑
สํานักการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัดและจด
ทะเบียนโดเมน
เนม  
(ซ่ือเว็บไซด๑)  
สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎มีพื้นที่เพื่อ
ใช๎ในการจัดทําเว็บ
ไซด๑ของสํานักการ  
ศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด 
- เพื่อให๎มีโดเมน
เนม ชื่อเว็บไซด๑
สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

- เชําพื้นที่เพื่อใช๎ในการ
จัดทําเว็บไซด๑และบทเรียน
ออนไลน๑ 
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซด๑
สํานักการศึกษา เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
www.erem.go.th 
Education of Roi- Et 
Municipal 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- สํานัก
การศึกษา 
มีพื้นที่ในการ
จัดทําเว็บไซด๑
ครบร๎อยละ 
100 

- สํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดมี
พื้นที่ในการจัดทําเว็บ
ไซด๑และบทเรียน
ออนไลน๑ 
- สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
มีชื่อเว็บไซด๑อยํางเป็น
ทางการ (โดเมนเนม) 
 

สํานักการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

17 โครงการซํอมแซม
รถยนต๑ 
สํานักการศึกษา  

- เพื่อให๎รถยนต๑สํานัก
การศึกษาใช๎งานได๎
อยํางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

- ซํอมแซมรถยนต๑สํานัก
การศึกษาที่ชํารุดให๎ใช๎งานได๎
อยํางปลอดภัย 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รถยนต์ของ
ส านักการศึกษา
มีประสิทธิ 
ภาพครบร้อยละ 
100 

- รถยนต์ส านัก
การศึกษาที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ สะดวก
ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร 
 

สํานักการศึกษา 
 

18 โครงการก่อสร้าง
โดมหลังคาสนาม
ฟุตซอลโรงเรียน
เทศบาลหนอง 
หญ้าม้า 
 

- เพื่อให้นักเรียน 
สามารถเล่นกีฬา      
ฟุตซอลได้ตลอดวัน 
แดดไมร้อน 

- ก่อสร้างโดมหลังคาสนาม
ฟุตซอล ขนาด47 x 27 
เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - - โรงเรียนมีโดม
หลังคาครบร้อย
ละ 100 

- โรงเรียนมีโดม
หลังคาสนาม 
ฟุตซอลเพียงพอ 
และมีความม่ันคง
แข็งแรง 

ส านักการศึกษา  
รร.เทศบาลหนอง

หญ้าม้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

19 กํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กหนอง 
หญ๎าม๎า 

- เพื่อให๎มีอาคาร
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น 

- กํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กขนาดใหญํ  
(ตามแบบ สถ.ศพด.3)  

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - - ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
ที่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้นครบ 
ร๎อยละ 100 

- เพื่อให๎มีอาคาร
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 
ที่เพิ่มมากขึ้น 

สํานักการศึกษา  
  ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ๎าม๎า 

20 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เพื่อให๎มีอาคาร
เรียนและอาคาร
อาคารประกอบ
สําหรับใช๎  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความ
สมบูรณ๑ปลอดภัย 
 
 

- ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด  จํานวน 8 
โรงเรียน โรงเรียนละ 
200,000 บาท  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 
 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

- สามารถ
ซํอมแซม 
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
ได๎ครบ 100% 

- มีอาคารเรียนและ
อาคารอาคาร
ประกอบสําหรับใช๎
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
มีความสมบูรณ๑
ปลอดภัย 

สํานักการศึกษา  
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 การประกวด
สํานักทะเบียน
ดีเดํน 

- เพื่อให๎สามารถ
บริการประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
ได๎มาตรฐานด๎านการ
บริการและสัมฤทธ์ิผล
ของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงสํานักทะเบียน
ให๎ได๎มาตรฐานของ
กรมการปกครอง 
- สํงสํานักทะเบียนเข๎ารํวม
คัดเลือกเป็นสํานัก
ทะเบียนมาตรฐานสํานัก
ทะเบียนดีเดํนของกรมการ
ปกครอง 
- พัฒนาสํานักทะเบียนให๎
ได๎ตามมาตรฐานสากลของ
ไทยด๎านการจัดการและ
สัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ 
(ไอเอสโอ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การทํางาน
ของเจ๎าหน๎าที่
และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 80% 

- สํานักทะเบียน
ได๎รับการพัฒนาจน
ได๎มาตรฐาน 
สากล (ไอเอสโอ) 
และสามารถให๎ 
บริการประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎ด๎านการ
ทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

- เพื่อให๎ความรู๎ด๎าน
งานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจําตัว
แกํประชาชนได๎รับ
ทราบถึงข๎อมูลการ
ให๎บริการ 
- เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ภารกิจของฝุาย
ทะเบียนและบัตร
สํานักปลัด เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑  
เชํนเอกสารเผยแพรํการให๎
ความรู๎เก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร เอกสาร
เผยแพรํและให๎ความรู๎
เก่ียวกับงานบัตรประจําตัว
ประชาชน  
- ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎
ด๎านการทะเบียนราษฎร
แกํประชาชนทางสื่อตํางๆ 
เชํน สถานีวิทยุท๎องถิ่นวา
ไรตี้ฯ ของเทศบาล, แผํน
พับ,วารสาร  เป็นต๎น 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ได๎รับความรู๎จาก
เอกสารฯแผํน
พับและสื่อตํางๆ
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนได๎รับรู๎
และเข๎าใจถึงการ
ให๎บริการและข๎อมูล 
การให๎บริการงาน
ทะเบียนราษฎรงาน
บัตรประจําตัว
ประชาชน 
 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการอบรม
เครือขําย
อาสาสมัคร
ชุมชนด๎านการ
ทะเบียนราษฎร 

- เพื่ออบรม
อาสาสมัครฯ  
ซ่ึงเป็นตัวแทน
ประจําชุมชนใน
การติดตํอ
ประสานงานกับ
สํานักทะเบียน
ท๎องถิ่นเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  
ในด๎านการ
ทะเบียนราษฎร 
- อบรมเครือขําย
เพื่อทบทวนและ
ทดแทนในกรณี
ลาออกหรือกรณี
อ่ืนๆ 

- จัดอบรมเครือขํายอาสาสมัคร
ชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
จํานวน 60 – 100  คน     
โดยดําเนินการดังนี้ 
1)  คัดเลือกประชาชนทั้ง 20
ชุมชนๆ ละ 3-5  คน  
ที่มีอายุตั้งแตํ  18 ปีบริบูรณ๑ขึ้น
ไป มีความรู๎ความสามารถในการ
พูด,อําน, เขียนภาษาไทยได ๎
2)  อบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎นด๎าน
การทะเบียนฯ  อาทิ  ทะเบียน
ราษฎร, ทะเบียนช่ือบุคคล, 
ทะเบียนครอบครัว,บัตรประจําตัว
ประชาชน  และพ.ร.บ.ตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง 
- จัดตั้งผ๎ูที่ผํานการอบรมให๎เป็น
อาสาสมัครด๎านการทะเบียน
ราษฎร ประจําชุมชน 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

35,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- เครือขํายฯ
ได๎รับความรู๎ 
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรู๎
ด๎านการทะเบียน 
-  สํานักทะเบียนฯ
สามารถหาข๎อมูล
ด๎านการทะเบียนฯ
จากเครือขํายได๎งําย
และสะดวก 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจและได๎รับ
ความสะดวกเม่ือมา
ขอรับบริการ 
 
 
 
 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการสํารวจ
บุคคลในบ๎าน
และปรับปรุง
รายการ
ทะเบียนราษฎร 

- เพื่อสํารวจ  
ตรวจสอบ 
รายการบุคคล
สัญชาติไทย และคน
ซ่ึงไมํมีสัญชาติไทย
ทุกกลุํม 
- เพื่อปรับปรุงข๎อมูล
และรายการใน
ทะเบียนบ๎านให๎
ถูกต๎องและเป็น 
ปัจจุบัน 

- สํารวจบุคคลในบ๎านและ
ปรับปรุงรายการในทะเบียน
บ๎าน  โดยสํารวจกลุํมบุคคล
ได๎แกํ 
1) กลุํมบุคคลที่มีชื่อและ
รายการในทะเบียนบ๎าน (ท.ร.
13 , ท.ร.14) 
2) กลุํมบุคคลผ๎ูสูงอายุและ
เสี่ยงตํอการทําให๎ฐานข๎อมูลไมํ
ตรงกับความเป็นจริง 
3) กลุํมคนตํางด๎าวตํางๆ 
4) กลุํมบุคคลที่พักอาศัยอยูํ
บ๎านพักของทางราชการและ
พนักงานสถานประกอบการ
ขนาดใหญํที่เข๎ามาอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความพึงพอใจ 
เพิ่มขึ้น 80% 

- ทําให๎มีข๎อมูล
รายการทะเบียน
ราษฎรที่ถูกต๎องตรง
ตามความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบัน 
-  งํายตํอการ
ตรวจสอบ 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการบริการ
ด๎านบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
เคลื่อนที่  
ให๎แกํ
สถานศึกษา 
(ในเขตเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด) 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ๑
จะต๎องมีหรือใช๎บัตรประจําตัว
ประชาชน กรณีตํางๆ เชํน 
- กรณีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ๑ 
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ 
ย๎ายที่อยูํ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ 
ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกทําลาย
เป็นต๎น ที่เป็นกลุํมบุคคลอาศัย
อยูํในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  และพื้นที่ใกล๎เคียง มี
บัตรประจําตัวประชาชน  
- เพื่อให๎ประชนที่มาใช๎บริการ
ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด  

- นักเรียน,โรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและประชาชน
ทั่วไปที่มาใช๎บริการ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- - ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความพึงพอใจ 
เพิ่มขึ้น 
๘๐ %  

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและ
คําใช๎จําย ในการ
จัดทําบัตรประจําตัว              
ประชาชนประชาชน
มีความพึงพอใจ  
ในการบริการ    
 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์  จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการ 
บริการด๎าน 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 
เคลื่อนที่เน่ือง
ในกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ๑
จะต๎องมีหรือใช๎บัตรประจําตัว
ประชาชน กรณีตํางๆ เชํน 
- กรณีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ๑ 
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ย๎ายที่อยูํ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกทําลาย   
เป็นต๎น  ที่เป็นกลุํมบุคคล
อาศัยอยูํในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด และพื้นที่ใกล๎เคียง  
มีบัตรประจําตัวประชาชน  
- เพื่อให๎ประชนที่มาใช๎บริการ
ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด 
  

- เด็กที่มีอายุครบ ๗  
ปีบริบูรณ๑และ
ประชาชนทั่วไปที่
ต๎องการขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน 
ทุกกรณี 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความพึงพอใจ 
เพิ่มขึ้น  ๘๐% 

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและ
คําใช๎จําย ในการ
จัดทําบัตรประจําตัว              
ประชาชนประชาชน
มีความพึงพอใจ  
ในการบริการ    
 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 

  360 
แบบ ผ. 01 



 

 



 

  

 
 
 
 

ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
ส่วนที ่๕ส่วนที ่๕  

การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล   
 

 ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินน้ัน  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต๎อง ดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพั ฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินน้ัน  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต๎อง ดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพั ฒนาท๎องถ่ินสี่ปีของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

   ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนา
นั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู๎ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถ่ิน  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอตํอสภา
ท๎องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน
ในท๎องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวัน  รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศ
ไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี   
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  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
  แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  แบบที่  ๓/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
  (แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ๑  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ๑การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ข๎อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถ่ิน)   
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
   การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช๎การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
   แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
   แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
  ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

๔.๑ ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการดําเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎องผําน กระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซ๎อน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุํงยากมากข้ึน 
๓.  ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได๎ยากและบางเรื่อง

อาจทําไมํได๎   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  
       ๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ
ดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
       ๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง
ดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 

 
 

*************************** 
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สรุปโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(พ.ศ.  2559 – 2561   ประจ้าปี  พ.ศ.  2559) 

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

 
  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   แผนเพิ่มเติมฉบับที่  1 , แผน
เพิ่มเติม      ฉบับที่ 2 , แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3  และแผนเพิ่มเติมฉบับที่  4  ประจําปี  2559  ประกอบด๎วยโครงการ
ทั้งสิ้น  336  โครงการ เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ   จํานวน  261 โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ 77.68  ของ
จํานวนโครงการที่บรรจุในแผน ได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ จํานวน  202  โครงการ และ โครงการที่ไมํได๎ดําเนินการ  
จํานวน  59  โครงการ   
ห้วงท่ี 1 (ตุลาคม 2558   – มกราคม  2559)  ห้วงท่ี 2  (กุมภาพันธ์  - พฤษภาคม  2559)  
ห้วงท่ี 3  (มิถุนายน  - กันยายน  2559)  

ล้าดับที่ ยุทธศาสตร ์

 
ได้รับงบประมาณ 
จ้านวน/ โครงการ 

ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ  

จ้านวน/โครงการ 
 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

จ้านวน/โครงการ 

โครงการที่
ด้าเนินการ  ต่อเน่ือง  

จ้านวน/โครงการ 

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ 
จ้านวน/
โครงการ 

1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

21 17  - 4 

2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 5 3 - - 2 
3 การพัฒนาด๎านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
61 52 - - 9 

4 การพัฒนาด๎านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

69 56 - - 13 

5 การพัฒนาด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

11 7 - - 4 

6 การพัฒนาด๎านการบริหาร 
การเมือง การปกครอง 

94 67 - - 27 

รวม 261 202  - 59 

แผนภูมิแสดงผลการด้าเนินการ ห้วงท่ี 1 (ตุลาคม 2558   – มกราคม  2559) 
ห้วงท่ี 2  (กุมภาพันธ์  - พฤษภาคม  2559)  ห้วงท่ี 3  (มิถุนายน  - กันยายน  2559) 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

(พ.ศ.  2559 – 2561   ประจ้าปี  พ.ศ.  2559 
 

              ***************************     
 
 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ,แผนเพิ่มเติม      
ฉบับที่ 2, แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 4  ประจําปี 2559 ประกอบด๎วยโครงการทั้งสิ้น  3 36  
โครงการ เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  261 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  77.68  ของจํานวนโครงการที่
บรรจุในแผน และ ได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ จํานวน 202  โครงการ  โครงการที่ไมํได๎ดําเนินการ จํานวน 59  
โครงการ  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่   และการกํอสร๎างสาธารณูปการอันเป็นการสํงเสริมความ
สะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชํน   การกํอสร๎างซํอมแซมถนน  ทํอระบายน้ํา  ไฟฟูา  เป็นต๎น มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  75  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 22.33 ของจํานวนโครงการทั้งหมด   
เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  21 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 28 ของจํานวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษาถนนสะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า  
      1.2 พัฒนาระบบจราจร 
 โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน   1 7  โครงการ   ประกอบด้วย 

1. โครงการสํารวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ๑การใช๎ผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด 
2. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24/1 
3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนกองพล 10 ซอย3 
4. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนลําห๎วยเหนือ ชํวงที่ 4 ชํวงถนนจากค๎ุม วัดปุาเรไร 
5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 14 แยก 4 
6. โครงการกํอสร๎างโรงเก็บพัสดุงานไฟฟูาและงานศิลป์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนราชการดําเนิน ซอย 10 
8. โครงการกํอสร๎างขยายผิวทางถนนรณชัยชาญยุทธ (ชํวงจันทร๑เกษม - สุดเขตเทศบาล ด๎านทิศ

ตะวันตก) 
9. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน เทวาภิบาล ซอย 21 
10. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2 
11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23/2 
12. โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค๑สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑จังหวัดร๎อยเอ็ด 
13. โครงการติดตั้ง ปูายบอกช่ือถนน 
14. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูาสายสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 
15. โครงการซํอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวํางที่รับการถํายโอน 
16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ศาลปูุโก ปูุโน ตลาดทุํงเจริญ 
17. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.14 แยก 2 
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โครงการท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ  จ้านวน   4   โครงการ    ประกอบด้วย 

1. โครงการสร๎างจิตสํานึกและความรับผิดชอบแกํผู๎ประกอบการกํอสร๎างในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2. กํอสร๎างระบบเติมน้ําลงคลองรอบเมืองชํวงสวนเฉลิมพระเกียรต ิ
3. โครงการกํอสร๎างประตูควบคุมน้ําเข๎าออกบึงพลาญชัย 
4. โครงการกํอสร๎างน้ําพุเต๎นระบําในบึงพลาญชัย 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระทําเพื่อสนับสนุน
และสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตําง ๆ ในเมือง  ให๎ดําเนินไปด๎วยความมั่นคงยิ่งขึ้น  
และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหมํ ๆ  มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 7  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  2.09  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได๎รับอนุมัติ
งบประมาณ  จํานวน  5  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  71.43  ของจํานวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
     2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเท่ียว 

  โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  3  โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
2. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด 

โครงการท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ  จ้านวน   2   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอาชีพแกํกลุํมผู๎สนใจ 
2. โครงการสํงเสริมการตลาดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด๎านการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ สํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถ่ิน สํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 63 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 18.75 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 61 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  96.83 ของจํานวน
โครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
      3.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
      3.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ  

โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  52  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. โครงการสนับสนุนหนํวยงานอื่น  ๆ
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ , จุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว ,มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
3. โครงการจัดพิมพ๑วารสารการศึกษา รายภาคเรียน 
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4. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
5. โครงการแขํงขันSBMLDโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะประเทศญี่ปุุน

และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ เมืองฝางเฉิงกําง 
7. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการตามกลุํมสาระการเรียนรู ๎
8. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
9. โครงการนิเทศการศึกษา 
10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการแขํงขันกิจกรรมทางวิชาการและเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
12. โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร๎อยเอ็ดและระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 
14. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ ทัศนศึกษาดูงาน 
15. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและ ประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
16. โครงการเด็กพิการ และเด็กพิเศษเรียน รํวมโรงเรียน เทศบาลวัดปุาเรไร และโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
17. โครงการวันคร ู
18. โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 
19. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา ท๎องถ่ิน(SBMLD) 
20. โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กเรํรํอน) 

ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
21. โครงการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
22. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
23. โครงการพัฒนา ศูนย๑การเรียนรู๎ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
24. โครงการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
25. โครงการเรียนรู๎ศูนย๑อาเซียนศึกษา 
26. โครงการสํงเสริมรักการอําน 
27.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
28. โครงการอาหารกลางวัน 
29. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
30. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ 
31. โครงการจัด งานประเพณี สืบสานตํานานเทียนพรรษา 101 
32. โครงการจัดงานประเพณี ออกพรรษา 
33. โครงการจัดงาน เลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
34. โครงการจัดงาน บุญซําฮะและ เลี้ยงสักการะศาลหลักเมือง 
35. โครงการ ตักบาตรวันอาทิตย๑ 
36. โครงการกฐิน 101 กอง 
37. โครงการจัดงานประเพณี สมมานํ้าคืนเพ็ง เส็งประทีป 
38. โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
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39. โครงการเก็บตัวฝึกซ๎อมนักกีฬากํอนเข๎ารํวมการ แขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

ระดับ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ แลระดับประเทศ 
40. โครงการสํงนักกีฬาเข๎า รํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินระดับประเทศ 
41. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
42. โครงการฝึกซ๎อมดนตรี หรือวงโยธวาทิต 
43. โครงการวันเยาวชน แหํงชาติ 
44. โครงการแขํงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
45. โครงการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ  พลาญชัยคัพ 
46. โครงการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือและยุวกาชาดชองพนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาล 

เมืองร๎อยเอ็ด 
47. โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ 
48. โครงการจัดงาน วันเด็กแหํงชาติ 
49. โครงการเข๎าคําย พักแรมลูกเสือ และยุวกาชาด กลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด 
50. โครงการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล 
51. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียน 
52. โครงการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 

โครงการท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ  จ้านวน   9   โครงการ    ประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
2. โครงการอบรม สัมมนาวิชาการผู๎บริหารการศึกษาเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ดโครงการอบรมและรณรงค๑คร ู
3. โครงการโรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด 
4. โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
5. โครงการประกวดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 
6. โครงการเข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือท๎องถ่ินไทย 
7. โครงการศูนย๑การเรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัย 
8. โครงการจัดซื้อหนังสือห๎องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองร๎อยเอ็ด 
9. โครงการพัฒนา ศูนย๑การเรียนรู๎ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลสํงเสริมอํานวย
ความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและที่เกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและมีทรัพยากร
ใช๎ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 62  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 18.46 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 56 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9 0.33 ของจํานวน
โครงการในสาขาน้ี 
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ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  4.1 เพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
      4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
      4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      4.4 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      4.5พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ชุมชน 
      4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  5 6   โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการเพศวิถีรอบด๎าน 
2. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
3. โครงการปูองกันควบคุมโรคฉ่ีหน ู
4. โครงการหนํวยสาธารณสุขสัมพันธ๑ 
5. โครงการรณรงค๑ปูองกันและสํงเสริมสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็ก แรกเกิด - 5 ป ี
7. โครงการพัฒนาศักยภาพหนํวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
9. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด (โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ๎วนลงพุง) 
10. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และ แอลกอฮอล๑ 
11. โครงการปูองกันและควบคุมวัณโรค 
12. โครงการสํงเสริมสุขภาพ ผู๎สูงอายุ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
13. โครงการเกํงกํอนเกิด 
14. โครงการปูองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. โครงการใกล๎บ๎านใกล๎ใจ 
16. โครงการสํงเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
17. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก 
18. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถ่ิน 
19. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
20. โครงการแวํนแก๎วเพื่อน๎อง 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 
22. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
23. โครงการบ๎านพัก สุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
24. โครงการรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
25. โครงการทําบุญ โรงฆําสัตว๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการพัฒนาสถานที่จําหนํายเนื้อสัตว๑สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
27. โครงการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม-เสริมสวย เขตเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
29. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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30. โครงการร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
31. โครงการสุขานําใช๎ 
32. โครงการรณรงค๑ปูองกันยาเสพติด ในโรงเรียน 
33. โครงการรณรงค๑และปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
34. โครงการออกตรวจ ทํอธารประปาดับเพลิงรํวมกับการประปา สํวนภูมิภาคสาขาร๎อยเอ็ด 
35. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
36. โครงการตรวจการปูองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคาร ที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
37. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
38. โครงการสั่งใช๎ อปพร. 
39. โครงการจัดต้ังศูนย๑ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ 
40. โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
41. โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. 
42. โครงการฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
43. โครงการตรวจประเมินความพร๎อมศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทา สาธารณภัย 
44. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต๎นให๎แกํพนักงานสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนย๑ความรํวมมือ

ด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
45. โครงการสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาล 
46. โครงการสนับสนุนศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทา สาธารณภัย 
47. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาลฯ 
48. โครงการควบคุม การโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 
49. โครงการกวดขัน การปิดแผํนประกาศ 
50. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
51. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
52. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
53. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
54. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 
55. โครงการปรับปรุงทางเท๎าตลาดทุํงเจริญ 
56. โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนด๎านการปูองกันและระงับอัคคีภัย 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
สํงเสริมอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและมีทรัพยากรใช๎
ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 21  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  6.25  ของจํานวน
โครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 9  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  42.86  ของจํานวน
โครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
     5.2  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                             และสิ่งแวดล้อม 
        5.3  จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
      5.4  บ้าบัดและจัดการขยะ 
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โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  7  โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการติดตั้งอุปกรณ๑ ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
2. โครงการจัดซื้อโคมฉายสํองสวําง LED ขนาด 100 วัตต๑ 
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
4. โครงการสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
5. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
7. โครงการจัดทําปุ๋ยหมักอินทรีย๑ชีวภาพ 

โครงการท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ  จ้านวน  4   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการปลูกจิตสํานึกการพัฒนาความสะอาดใน บึงพลาญชัย 
2. โครงการจ๎างเหมาดูแลสวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
3. โครงการชุมชนปลอดขยะ 
4. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง    เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
พึงกระทํา  เพื่อเผยแพรํการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  ให๎ประชาชนได๎เข๎าใจ
และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงและจัดระบบบริหารให๎สามารถอํานวยการบริการแกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เชํน  การสํงเสริม
ความรู๎ความสนใจตํอกิจการของท๎องถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได๎  มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 108 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 32.15 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาล
ได๎รับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  94   โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  87.03 ของจํานวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     6.2 ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
      6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
     6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
      6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
      6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ้าตัวประชาชน 

 โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  6 7  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
2. โครงการพัฒนาเครือขําย องค๑กรประชาชน 
3. โครงการปรับปรุง (พื้นที่ที่จะได๎รับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลองคูเมือง 
4. โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
5. โครงการจัดทํา รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายผู๎บริหารประจําป ี
6. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
7. โครงการจัดงานวันท๎องถ่ินไทย 
8. โครงการอุดหนุนหนํวยงานอื่น(สํานักการศึกษา) 
9. โครงการจัดทําวารสารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
10. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป ี
11. โครงการจัดทํา หนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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12. โครงการจัดทํา วีดีทัศน๑เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ กิจการเทศบาลฯ 
13. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (GIS) 
14. โครงการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. โครงการจัดทํา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจํายประจําปีของเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
16. โครงการปรับลดการใช๎พลังงาน 
17. โครงการรับการประเมินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
18. โครงการศูนย๑รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างของ อปท.ระดับอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด ป ี2559 
19. โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน 
20. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
21. โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎านประกันสังคมและสวัสดิการ ด๎านอื่น  ๆ
22. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจําและพนักงานจ๎างฯ ดีเดํน 
23. โครงการอบรมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ 
24. โครงการศึกษาดูงานศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านไฟฟูาและจราจร 
27. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
28. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร๑ e-LAAS 
29. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด๎านการเงิน และพัสด ุ
30. โครงการกํอสร๎างสีขาว 
31. โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการเก็บขนกําจัดมูล

ฝอยเพิ่มรายได๎ท๎องถ่ินเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินพร๎อมบันทึกในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
33. โครงการประชาสัมพันธ๑ ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียม ตําง  ๆ
34. โครงการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย๑ 
35. โครงการผลิต บัตรประจําตัวผู๎ประกอบการค๎าตลาดเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
36. โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย๑สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ 

นอกเวลาราชการ 
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑สํานักปลัดเทศบาล 
38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ งานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล 
39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองสวัสดิการสังคม 
41. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
42. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองคลัง 
43. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองวิชาการ และแผนงาน 
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองชําง 
47. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางสนามหญ๎าหน๎าสํานักงานเทศบาลฯ 
48. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ๑ สํานักการศึกษา 
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49. โครงการสําหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน(วัสดุรายหัว) 
50. โครงการเช่ือมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของสํานักการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
51. โครงการเชําพื้นที่จัดทําเว็บไซด๑สํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม 

(ซื่อเว็บไซด๑) สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
52. โครงการซํอมแซมรถยนต๑สํานักการศึกษา 
53. โครงการกํอสร๎างสนามฟุตซอลโรงเรียนหนองหญ๎าม๎า 
54. โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเช่ือมระหวํางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดปุาเรไร 
55. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
56. โครงการกํอสร๎างทางเช่ือมอาคารอาคาร 1 และอาคาร2 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
57. กํอสร๎างทางเช่ือมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
58. โครงการกํอสร๎างอัฒจรรย๑เหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
59. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําถนนทางเข๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
60. การประกวดสํานักทะเบียนดีเดํน 
61. โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับบุคลากรสํานักทะเบียน 
62. โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน 
63. โครงการ บริการด๎าน บัตรประจําตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
64. โครงการอบรมเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
65. โครงการ บริการด๎านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน เคลื่อนที่ให๎กับสถานศึกษา 
66. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชาพิจารณ๑) 
67. โครงการอบรมให๎ความรู๎พื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ  จ้านวน   27   โครงการ    ประกอบด้วย 

1. โครงการโครงการจัดทําระบบและข๎อมูลชุมชน 
2. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
3. โครงการจัดระบบการบริหารภายในชุมชน 
4. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถ่ินและผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
5. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
6. โครงการจัดทําคํูมือบริการประชาชน 
7. โครงการจัดทํา เทศบัญญัติและระเบียบฯ ของ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
8. โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
9. โครงการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ด๎านการทะเบียนราษฎรและ บัตรประจําตัวประชาชน 
10. โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับบุคลากรสํานักทะเบียนท๎องถ่ินเทศบาล 

เมืองร๎อยเอ็ด 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ ด๎วยคอมพิวเตอร๑เชิงปฏิบัติการ 
12. โครงการเพิ่มศักยภาพด๎านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม 
13. โครงการให๎ความรู๎และเพิ่มทักษะการ ตีเส๎นจราจร 
14. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านงานซํอมบํารุงถนนและทางเท๎า 
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15. โครงการรับชําระภาษีนอกเวลาราชการและ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ delivery Tax 
16. โครงการปรับปรุง ฐานภาษีและรายได๎อื่น  ๆ
17. โครงการปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
18. โครงการจัดเก็บเอกสารแบบอิเลคทรอนิกส๑ 
19. โครงการจัดทํา ตู๎โชว๑โลํรางวัล ของสํานักงานเทศบาล 
20. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพชุมชน 
21. โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสด ุ
22. โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเช่ือมระหวํางอาคาร 3 (อินทนิล) และอาคาร 4 (นิลุบล) 
23. กํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
24. โครงการจัดทําที่แปรงฟันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
25. กํอสร๎างปูายช่ือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
27. โครงการอุดหนุนหนํวยงานอื่น 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน๑ (5) 
   3.5 กลยุทธ๑ (5) 
   3.6 เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 

1.ข๎อมูลสภาพทั่วไปและ
ข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
(1) ข๎อมูลเก่ียวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมํูบ๎าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลํงนํ้า  ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/
การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

 (2) ข๎อมูลเก่ียวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และชํวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ  

(2) 2 

(3) ข๎อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชํนการศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห๑ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข๎อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข๎อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว๑ การบริการ  การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม  การ
พาณิชย๑/กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น 
(ด๎านการเกษตรและแหลํงนํ้า) 

(2) 2 

(6) ข๎อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค๎าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2) 2 

(7) ข๎อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน นํ้า ปุาไม๎ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด 
รํวมทํา รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ รํวม
แก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานาจ หน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(3) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 
2.การวิเคราะห๑ 
สภาวะการณ๑และ
ศักยภาพ  

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห๑ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง
ยุทธศาสตร๑จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand4.0 

15 
(2) 

 
2 

 (2) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ๑ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น  

(2) 2 
 

(4) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การ
สํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น  

(2) 2 

(5) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ๑ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา  

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการดําเนินงานได๎แกํ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat(อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการนําเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา การ
กําหนดวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับและการ
เบิกจํายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เชํน  
สรุปสถานการณ๑การพัฒนาการตั้งงบประมาณ  การเบิกจําย
งบประมาณ  การประเมินผล  การนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฎิบัติ
ในเชิงปริมาณและการประเมิน  ประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลที่ได๎รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา 
อุปสรรค การดําเนินงานที่ผํานมาและแนวทางแก๎ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

 (1) 1 

 
 
 



 

 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ๑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 

3.ยุทธศาสตร๑  
3.1 ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูล ดังน้ี 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
10 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร๑ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน๑ 
 

วิสัยทัศน๑ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสัมพันธ๑กับโครงการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ๑ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องทําตามอํานาจหน๎าที่ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑น้ัน  

(5) 5 

3.6 เปูาประสงค๑ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ๑ 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอกล
ยุทธ๑ที่จะเกิดขึ้น มํุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑ 
(Positionning) 

ความมํุงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูํ
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร๑ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมํุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมํุงหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดคําเปูาหมาย กลยุทธ๑ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑และยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นําไปสูํการจัดทําโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว  

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค๑รวมที่นําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุํมหรือ
อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพื่อนําไปสูํการจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 100 



 

 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา  10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด๎วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  (5) 
   5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  (5) 
   5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
         ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ  (5) 
   5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดทํายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน(ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการ
วิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการน้า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อนํามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได๎กําหนดไว๎เทําไหรํ จํานวนที่ไมํสามารถดําเนินการได๎มีจํานวน
เทําไหรํสามารถอภิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท๎องถ่ินตามอํานาจหน๎าที่ที่ได๎กําหนดไว๎ 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการน้า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตําง ๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตําง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอํานาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ๑ การดําเนินการตําง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได๎รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวน
ราชการหรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในมิติตําง ๆ จนนําไปสูํการ
จัดทําโครงการพัฒนาท๎องถ่ินโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  และ Trend หรือหลัก
การบูรณาการ( Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่มีพื้นที่
ติดตํอกัน 
2) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน (ด๎านการเกษตรและ
แหลํงน้ํา) ( Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

10 10 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑สนองตํอแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและดําเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่กําหนดไว๎ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องกําหนด
วัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะจงจง 

(5) 5 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย
ต๎องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท๎าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํมให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก  
ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑ 20 ปี 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่งคง (2)  การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการ
เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่งคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย๑กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 
ป ี(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิอยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปาน
กลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม (6) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ 
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ทําน๎อย ได๎มาก เชํน (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม ( 2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค๑และนวัตกรรม ( 3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด 

โครงการพัฒนาท๎องถ่ินมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎
กําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถ่ินต๎องเป็นโครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ได๎
กําหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 (5) 5 

5.8 โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎าง
ให๎ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดําเนินการเองหรือรํวมดําเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎เป็นโครงการที่
ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่
จะให๎ท๎องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถ่ินที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน (ด๎านการเกษตรและแหลํง
น้ํา) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได๎แกํ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปรํงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ  
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถ่ินมีความ
โปรํงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ๑มีความคลาดเคลื่อนไมํ
มากกวําหรือไมํต่ํากวําร๎อยละห๎าของการนําไปตั้งงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจํายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑และผล
ที่คาดวําจะได๎รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใช๎บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได๎ เชํน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดร๎อยละ การ
กําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค๑ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ๑ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(5) 5 
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5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได๎จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะต๎องเทํากับวัตถุประสงค๑หรือมากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค๑ควรคํานึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได ๎
(3) ระบุสิ่งที่ต๎องการดําเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง 
(5) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได ๎
 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

          
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561– 2564) 
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ค้าน้า 
    

เทศบาลเป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  ที่มีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนาและนําความเจริญมาสูํท๎องถ่ิน     
โดยมิใชํจะมีหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพื้นฐานแกํประชาชนในท๎องถ่ินเทํานั้น  แตํยังมีบทบาทหน๎าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถ่ินอีกด๎วย นอกจากนี้ยังเป็นองค๑กรที่เปิด
กว๎างให๎ประชาคมท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในการบริหารตลอดจนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน ซึ่งถือวําหัวใจหลักของการบริหารท๎องถ่ิน 

   แผนพัฒนา ท๎องถ่ินสี่ปี  คือ แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและ เป็นแผนที่ตํอเนื่อง แบบ
ก๎าวหน๎าและมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับแผนพัฒนาประจําปีและงบประมาณรายจํายประจําปี กลําวคือเป็นการ
จัดทําแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว๎แล๎วในแผนยุทธศาสตร๑มาพิจารณาจัดลํา ดับความสําคัญในชํวง สี่ปีโดยมี
รายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี เป็นการกําหนดให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินนําวิสัยทัศน๑ประเด็นยุทธศาสตร๑เปูาประสงค๑ตัวช้ีวัด  คําเปูาหมายและกลยุทธ๑  มาเป็นกรอบ
ในการจัดทําโครงการ/แผนงานพัฒนา  ในระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ท๎องถ่ิน โดยจัดทําแผนพัฒนาในปัจจุบันมุํงเน๎นให๎คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน  เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ินประจําปีมากข้ึน เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยํางถูกต๎องและนําไปสูํการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดเป็นเมืองที่นําอยูํผู๎คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   แผนพัฒนา ท๎องถ่ินสี่ปี เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดฉบับนี้ สําเร็จลุลํวงมาได๎จากความรํวมมือของ
เจ๎าหน๎าที่หลายฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ระดมความคิดและการมีสํวนรํวมของประชาชน
ทุกภาคสํวน ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของประชาชน เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ให๎เกิดความสมดุลเป็นธรรมอยํางยั่งยืน มุํงสูํ  “สังคม
อยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน”  อันจะเป็นการเสริมสร๎างประโยชน๑สุขให๎แกํประชาชนโดยถ๎วนหน๎า  

  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับนี้  
จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนํา
ความเจริญมาสูํท๎องถ่ินและมีความสมบูรณ๑มากยิ่งข้ึน  จึงขอขอบคุณผู๎มีสํวนรํวมในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถ่ิน
สี่ปีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ทุกทํานไว๎ ณ โอกาสนี้  
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