
 

คํานํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา 

และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ นั้น ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน

และการจําแนกรายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตาม

ประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีก 

  แผนการดําเนินงาน ประจําป 2554  ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจาก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนการ

ดําเนินงาน  ประจําป 2554  จะเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หนา 

 

สวนที่  1 บทนํา           1 

สวนที่  2 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม      2-4 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน    5-9 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ     10-11 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว    12-13 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา     14-35 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม     36-66 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      67-74 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี    75-92 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สวนท่ี   1 

บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงาน 

สวนที่  1 

บทนํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและ

แผนการดําเนินงาน 

  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ 

โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ  นั้น   ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น  มีการประสาน

และบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ใน

แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมขอมูล โครงการ/กิจกรรม   

ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ขั้นตอนที ่ 2  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัด 

หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไว 

ในแผนยุทธศาสตร 

- เสนอรางแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 

- เสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น   

เพื่อประกาศใช 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

-  สามารถควบคุมการดําเนินงาน  การติดตามการดําเนินงาน  และการประเมินผลไดอยางเหมาะสม 

    และมีประสิทธิภาพ 

        



   2 

 

 

 

 

 

สวนที่   2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน  ประจําป  2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการทีด่ําเนินการ รอยละของ 

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ รอยละของ 

งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

แผนพัฒนาป  

2554 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

แผนพัฒนาป  

2554 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 30 7 23.3 41,262,400 1,078,400 2.61  

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 17 1  34,144,000 50,000  กองชาง 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 13 6  7,118,400 1,028,400  กองชาง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 3 60 650,000 70,000 10.76  

    2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 5 3  650,000 70,000  กองสวัสดิการสังคม 

3.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว 4 1 25 330,000 50,000 15.15  

  3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 2 1  130,000 50,000  กองวิชาการฯ 

  3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 2 -  200,000 -   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 54 44 81.48 54,820,108 35,640,080 65.01  

  4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชุมชน 33 27  48,270,108 29,420,080  กองการศึกษา 

  4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น 8 7  2,670,000 3,450,000  กองการศึกษา 

  4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 13 10  3,880,000 2,770,000  กองการศึกษา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 66 57 86.36 28,471,000 27,641,000 97.08  

  5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 27 24  3,490,000 2,875,000  กองสาธารณสุขฯ 

  5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่ 9 7  6,795,000 7,236,000  กองสาธารณสุขฯ 

   5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4 4  237,000 204,000  กองการศึกษา , 

กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน   ประจําป  2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการทีด่ําเนินการ รอยละของ 

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ รอยละของ 

งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

แผนพัฒนาป  

2554 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

แผนพัฒนาป  

2554 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 10  935,000 1,080,000  สํานักปลัดเทศบาล 

   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 7 7  140,000 140,000  สํานักปลัดเทศบาล 

   5.6  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห 7 5  16,874,000 16,106,000  กองสวัสดิการสังคม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 14 8 57.14 352,142,747 2,295,000 0.65  

   6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 5 3  595,000 235,000  กองชาง 

   6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              

         และสิ่งแวดลอม 

3 3  410,000 360,000  กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 

   6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย  2 1  10,237,747 1,500,000  กองชาง 

   6.4 บําบัดและจัดการขยะ 4 1  340,900,000 200,000  กองชาง 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกจิการบานเมืองที่ด ี 87 35 39.08 69,695,040 15,173,600 21.86  

    7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 11 6  390,000 3,642,000  กองสวัสดิการสังคม 

    7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 9 8  505,000 629,000  สํานักปลัดเทศบาล 

    7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 11 6  2,075,100 280,000  สํานักปลัดเทศบาล 

    7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 3 3  280,000 270,000  กองคลัง 

    7.5 ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ฎิบัติงาน 46 4  65,974,940 10,202,600  กองคลัง,กองการศึกษา 

    7.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน      7 8  170,000 150,000  สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 260 155 59.23 547,371,295 81,948,080 14.97  
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา    1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่ 

  1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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6 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1    แนวทางการพัฒนา     กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเก็บขอมูล 

และปรับปรุงผังเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สํารวจขอมูล 

- จัดทาํประชาคม 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

 

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการซอมเปลี่ยน 

ปรับปรุงไฟแสงสวางที่

รับการถายโอน 

 

3. จัดซื้อโคมไฟ หลอดไฟ

โซเดียมอินิกเตอร บารหลาด

ขนาด 250 วัตต  สายไฟ  NNY 

เพื่อใชในการปรับปรุงซอม

เปลี่ยน 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

2 โครงการซอมเปลี่ยน

ปรับปรุงไฟสัญญาณ

จราจรที่รับการถายโอน 

4. จัดซื้อโคมไฟ หลอดไฟจราจร 

ขนาด 100 วัตต 55 วัตต 12 โวลล 

สายไฟ  NNY  เพื่อใชในการ

ปรับปรุงซอมเปลี่ยน 
 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

3 โครงการตีเสนจราจร

ภายในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  ตีเสนจราจร สีเทอรโมพลาสติก 

สีขาวและสีเหลือง 

- ทาสีคันหนิ สีขาวสะทองแสง 

- ทาสีคันหนิ สีน้ํามัน สีดํา สีแดง

และสีเหลือง 
 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการปรับเปลี่ยน

โคมไฟถนนสองสวาง 

5. ปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสอง

สวางชนิดหนากวางขนาด 250 

วัตต ใชหลอดเมทัลฮาไลทหรือ

หลอดแสงจันทรโคมไฟกานยาว 

1.5 เมตร จํานวน 12 ชุด 

 

 

98,400 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

5 โครงการปรับปรุงไฟฟา

แสงสวางประดับที่ศาล

เจาพอหลักเมือง บึง

พลาญชัยและอนุสาวรีย 

รัชกาลที่ 6 

 

 

- จัดซื้อโคมไฟแสงสวาง โคมไฟ

ประดับ เพื่อทําการซอมเปลี่ยน

ไฟฟาเดิมที่ชํารุดออกใหไชงาน

ได 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 
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9 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบ

สัญญาณไฟจราจร 

ที่รับการถายโอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงตูควบคุมและเพิ่ม

ระบบควบคุมเปน 4 จังหวะเพิ่ม

สายไฟในการควบคุมสัญญาณ

ไฟจราจร ดังนี ้

1. สี่แยกถนนกองพล 10             

ตัดกับถนนเทวาภิบาล 

2. สี่แยกถนนเสนาเริ่มคิด  

ตัดกับถนนเทวาภิบาล 

3. สี่แยกถนนสุริยเดชบาํรุง  

ตัดกับถนนเทวาภิบาล 

4. สี่แยกถนนประชาธรรมรักษ 

ตัดกับถนนมีโชคชัย 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

(25,000) 

 

(75,000) 

 

(75,000) 

 

(25,000) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

 



 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

แนวทางการพัฒนา    2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
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11 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝกอาชีพแก

กลุมผูสนใจ  

-  ฝกอบรมกลุมอาชีพ 3 กลุม 

อาชีพ 

-  เพิ่มจาํนวนผูประกอบการใหม 

-  เกิดสินคาตัวใหม 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

2 โครงการสงเสริม

การตลาด 

-  จัดตลาดจําหนายสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของเทศบาล

และเครือขายหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ  ทั้งในและนอกพื้นที่  

จํานวน  2  ครั้ง/ 1  ป 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

3 โครงการสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  สรางความเขาใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-  สนับสนุนกจิกรรมเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

 



 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา    3.1  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 
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13 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

3       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

3.1    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําวารสาร 

แผนพับ เผยแพรการ

ทองเที่ยว 

- จัดทาํวารสารกิจกรรมเทศบาลฯ   

- จัดทาํแผนพบัสถานที่ทองเที่ยว

ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 

1,000 ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเขต 

เทศบาลฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

 

            

 



 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา    4.1  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชุมชน 

4.2  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   

4.3  พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมกับ

โรงเรียนสาธิตฯ , จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย  

โรงเรียนอนุบาลกรแกว 

และมหาวทิยาลัย 

มหาสารคาม 

ดําเนินการดังนี ้

- จัดการอบรมนิเทศติดตาม

พัฒนาการเรียนการสอนรวมกบั

สถาบันการศึกษาตางๆ ดังนี ้

1) โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

3) โรงเรียนอนุบาลกรแกว 

4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

(150,000) 

 

(150,000) 

(150,000) 

(150,000) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

2 โครงการเขาคายทาง

วิชาการตามกลุมสาระ

การเรียนรู 

- จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก

นักเรียนเพื่อเขารวมกจิกรรมคาย

วิชาการ จาํนวน 8 กลุมสาระการ

เรียนรู 
 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการนิทรรศการ

แสดงผลงานทาง

วิชาการ 

6. สงนักเรียนและ

พนักงานโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลรวมงานวิชาการระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

 

700,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

จังหวัดที่เปน

เจาภาพและ

จังหวัด

นนทบุร ี

กองการศึกษา 

 

            

4 โครงการอบรมพัฒนา

ครูกลุมสาระการเรียนรู

พนักงานครูสังกัด

เทศบาลและทศันศึกษา

ดูงาน 

7. จัดอบรมพนกังานครูทุกกลุม

สาระการเรียนรูโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา 

 

            

5 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

และทัศนศกึษาดูงาน 

8. จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานป

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 
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17 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการพัฒนาสงเสริม

หองสมุดในโรงเรียน

และศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

- จัดซื้อหนังสือประจาํหองสมุด

ใหโรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

7 โครงการนิเทศ

การศึกษา 

9. นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของครู โรงเรียนสังกัด

เทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

8 โครงการจัดทําเวบ็ไซต

กองการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

10. เชาพื้นที่จัดทําเว็บไซต

จากโดเมนเนม www.erem.go.th 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืง

รอยเอ็ดและกองการศึกษา 

 

 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

 
 

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการสนับสนุน

หนวยงานอื่นๆ 

-  ใหการสนับสนุนหนวยงาน

อื่นๆ ดังนี้ 

1. ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 

2. สนับสนุนเทศบาลที่เปน

เจาภาพการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. ระดบัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

3. อุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัด

งานนิทรรศการฯ ระดบัภาค 

 

290,000 

(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 

(30,000) 

 

 

 

(10,000) 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

10 โครงการลานดนตรี  

คนดีศรีรอยเอ็ด 

-  สนับสนุนการแสดงดนตรี , 

กีฬาของนักเรียนและสถานศึกษา 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

รอยเอ็ด 

 

กองการศึกษา 
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19 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

-  ประเมนิคุณภาพโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล ปการศึกษาละ 

 1 ครั้ง 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

12 โครงการมอบประกาศ 

นียบัตรนักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษาและประชุม

พนักงานครูกอน 

ปดเรียน 

 

-  มอบประกาศนียบัตร นักเรียน

ชั้น ป.6  ม.3  และ  ม.6 โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ  ปการศึกษา

ละ  1  ครั้ง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

13 โครงการเด็กพิการและ

เด็กพิเศษเรียนรวม

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  ดําเนินการโครงการเด็กพิเศษ

เรียนรวม โรงเรียนเทศบาลวัดปา

เรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ

วัน และรวมมืองทางวิชาการกบั

มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการเชื่อม

สัมพันธไมตรีระหวาง

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

กับเทศบาลเมืองอูโคะ

อีซูโมะ 
 

-  เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง 2 

เมือง โดยการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

ศิลปวฒันธรรม ของครู นักเรียน 

 ปการศึกษาปละ 1 ครั้ง 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กับเมือง 

โอคุอิซุโมะ 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

15 โครงการจัดพิมพ

วารสารการศึกษาราย

ภาคเรียน 

 

-  พิมพวารสาร ภาคเรียนละ  

4,500  ฉบับ  2  ภาคเรียน   

รวม  9,000  ฉบับ เพือ่แจกจาย 

ใหนักเรียนและผูปกครอง 

 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

16 โครงการพัฒนา

ภาษาตางประเทศ 

 

-  นําชาวตางชาติมาชวยพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาตาง 

ประเทศใหแกนักเรียนสังกัด

เทศบาลฯ จาํนวน 7 โรงเรียน  

  

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

 

20 



21 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 โครงการอบรมสัมมนา 

วิชาการผูบริหาร

การศึกษาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จาํนวน   

30  คน เขาประชุมเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

18 โครงการวันครู 

 

-  จัดกิจกรรมและพิธีรําลึกพระ

คุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

            

19 โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการรวมกบั

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดและ

ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

-  นํานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ

คัดเลือกเปนตัวแทนของจังหวัด

รอยเอ็ด เขารวมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ปละ 1 ครั้ง   

55,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดกับ

จังหวัดที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา 

 

            

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงการแขงขัน

กิจกรรมและความเปน

เลิศทางวิชาการ 

- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวม

การแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ

เพื่อเขารวมการแขงขันระดับภาค 

-ติวนักเรียนเพื่อเขารบัการศึกษา

ตอในชั้นที่สูงขึ้น 

 

110,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

21 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

ประสานงานวิชาการ

เขตการศึกษา 10 

 

11. จัดประชุมคระ

กรรมการประสานงานวิชาการ 

เขตการศึกษา 10 

240,000 

(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา 

 

            

22 โครงการพัฒนาการ

เรียนรูนักเรียน 

 

 

12. นํานักเรียนไปทศันศึกษา

แหลงเรียนรูตางจังหวัด 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

 

ดําเนินการจัดซื้อาหารเสริม (นม) 

ดังนี้ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

สําหรับนักเรียนโรงเรียนเมือง

รอยเอ็ดและนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลรอยเอ็ด   

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมอืง 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

สําหรับเด็กเล็กศูนยวัดเหนือ   

 

16,337,020 

(งบเทศบาลฯ) 

(5,867,680) 

 

 

(10,051,860) 

 

 

 

(352,800) 

 

 

(64,680) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด ,

โรงเรียนเมือง

รอยเอ็ดและ

โรงเรียน

อนุบาล

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

 

23 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

24 โครงการจัดจาง

ทําอาหารกลางวนั 

ดําเนินการจัดจางทาํอาหาร

กลางวัน ดังนี ้

-  จางเหมาทาํอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

-  จางเหมาทาํอาหารสําหรับเด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  จางเหมาทาํอาหารสําหรับเด็ก

เล็กศูนยวัดเหนือ   

 

 

 

 

7,900,360 

(งบเทศบาลฯ) 

(7,125,040) 

 

 

(655,200) 

 

 

(120,120) 

 

 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

25 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 

13. ประชาสัมพันธในการ

รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

15,700 

(งบเทศบาล) 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

26 โครงการหลักสูตร

สถานศึกษา 

14. ฝกอบรมครูในการ

พัฒนาการใชหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพและเพื่อให

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ที่มีมาตรฐาน 

 

120,000 

(งบเทศบาล) 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

 

   

 

         

27 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

(SBM) 

 

15. แตงตั้งคณะกรรมการ

ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ

สถานศึกษาและชมุชนรวม

วางแผนในการดําเนนิโครงการ 

1,400,000 

(งบเทศบาล) 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
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26 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดงาน 

ประเพณีบุญผะเหวด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณี

บุญผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด  

ในการจัดซื้อขนมจีนน้าํยา และ

รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

จัดงานประเพณีฯ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

จังหวัดรอยเฮ็ด สํานักปลัดและ

กองการศึกษา 

 

   

 

         

2 โครงการจัดงาน 

ประเพณีสงกรานต 

 

 

 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 

-  จัดประกวดขบวนแหสงกรานต 

-  จัดประกวดสาวประเภทสอง 

-  จัดประกวดอาหารอีสาน 

-  จัดประกวดกิจกรรมชมุชน 

-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมอืง 

-  จัดการแขงขันกีฬาพื้นเมือง 

-  รางวัลสมนาคุณการแขงขัน 

 ประเภทตาง ๆ 

 

430,000 

 

330,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบอุดหนุน 

อบจ.) 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

และ อบจ.

รอยเอ็ด 

 

   

 

         

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจัดงานเลี้ยง

สักการะศาลเจาพอหลัก

เมืองและเจาพอมเห-

ศักดานุภาพ 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด 

คือ ศาลเจาพอหลักเมืองและศาล

เจาพอมเหศักดานุภาพ 

 

70,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา    

 

         

4 โครงการจัดงาน 

ประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 

-  จัดประกวดตนเทียนประเภท

แกะสลัก 

-  จัดประกวดขบวนแหเทียน 

-  จัดประกวดธิดาเทียน 

-  รางวัลสมนาคุณการประกวด

ประเภทตาง ๆ 

 

 

500,000 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบอุดหนุน 

อบจ.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

และอบจ.

รอยเอ็ด 
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28 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการกฐิน 101 กอง 

 

 

16. สนับสนุนงานกฐิน

รอยเอ็ด 

รวมใจเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 

101 กอง 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

รอยเอ็ด 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

   

 

         

6 โครงการจัดงาน 

ประเพณีออกพรรษา 

 

 

 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 

-  ตักบาตรเทโว 

-  ประกวดขาวทิพย 

-  ประกวดประดบัประทีป 

โคมไฟ 

-  ประกวดการรองสรภัญญะ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

400,000 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบอุดหนุน 

อบจ.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

องคการ

บริหารสวน

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

   

 

         

 
 



29 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการจัดงาน 

ประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง 

เส็งประทีป 

-  จัดงานประเพณี  “สมนาน้ําคนื

เพ็งเส็งประทีป”  รวมกบัสวน

ราชการ สถานศึกษาชุมชน  

ประชาชนและอปท.ตามตํานาน

เมืองรอยเอ็ด 11 หัวเมือง โดยจัด

ประกวดแขงขัน ดังนี ้

-  กระทงอนุรักษธรรมชาติ  ,  

กระทงประทปีใหญ   ชิงถวย

พระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุาร ี

-  ประกวดธิดาสาเกตนคร 

-  จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 

-  งานพิธีและบวงสรวงพระขัติ

ยะวงษา (ทาวทนษ) , รัชกาลที่  5 

,6 , ศาลเจาพอหลักเมือง  ฯลฯ  

1,900,000 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบอุดหนุน 

อบจ.) 

จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

อบจ.รอยเอ็ด 

อปท.ใน

จังหวัดรอยเอ็ด

และเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

   

 

         

  

 



30 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเก็บตัวฝกซอม

นักกีฬากอนเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรยีน 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงประเทศไทย 

ทําการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 

1. ฟุตบอล 12,14,16,18 ป  รุนละ 18 

คน จํานวน 72 คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16,18  ป  รุนละ 12 

คน จํานวน  48  คน 

3.วอลเลยบอลชาย/หญิง 12,14,16, 

18  ป  รุนละ 12 คนจํานวน  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16,18  ป  ปรุนละ 2 คน จํานวน  

16  คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง 12,14, 

16,18  ป รุนละ 5 คนจํานวน 40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14, 

16,18  ป รุนละ 4 คนจํานวน 32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16  18 ป  

รุนละ 6 คน จํานวน  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16  18 ป  

รุนละ 15 คน จํานวน  120 คน 

900,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

อบจ.รอยเอ็ด 

   

 

         



31 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการสงนักกีฬาเขา 

รวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหงประเทศ

ไทย 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ระดับ

ภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดงันี้ 

1. ฟุตบอล 12,14,16,18 ป  รุนละ 18 คน 

จํานวน 72 คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16,18  ป  รุนละ 12 คน 

จํานวน  48  คน 

3.วอลเลยบอลชาย/หญิง 12,14,16, 

18  ป  รุนละ 12 คนจํานวน  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16,18  ป  รุนละ2 คน จํานวน  16  

คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14, 

16,18  ป รุนละ 5 คนจาํนวน 40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14, 

16,18  ป รุนละ 4 คนจาํนวน 32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16  18 ป  รุน

ละ 6 คน จํานวน  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16  18 ป  รุน

ละ 15 คน จํานวน  120 คน 

900,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา    

 

         

 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 

-  จัดกิจกรรมตางๆ  ในวันเด็ก

แหงชาติ  โดยเปนคาดําเนินการ/

คาสนับสนุนการจัดงาน/คา

รางวัลและคาตอบแทนตาง  ๆ

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร 

 

 

กองการศึกษา    

 

         

4 โครงการเขาคายพักแรม

ลูกเสือ-ยุวกาชาด กลุม

โรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

-  นําลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6 และ

ม.1-3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ดเขาคายพักแรม 

จํานวน 1,100 คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา    

 

         

5 โครงการวันเยาวชน

แหงชาติ 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ

โดยเปนคาดําเนินการ/คารางวัล

และคาตอบแทน 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา    
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการประกวดวาด

ภาพชีวิตสัตวน้ําและ

ธรรมชาติ 

 

 

 

-  จัดกิจกรรมวดภาพสัตวน้าํ 1 

ครั้ง/1 ป  โดยจัดประกวด

กิจกรรมวาดภาพสัตวน้ํา

ธรรมชาติ คารางวัล คาตอบแทน 

คาอาหาร เครื่องดื่ม 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด

และ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา    

 

         

7 โครงการเปดอาคารเรียน - เปดอาคารโรงเรียนในสังกัด

เทสบาลฯ โดยเชิญบุคคลสําคัญ

ของกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น หรือบุคคลสําคัญ

ของจังหวัดรอยเอ็ด เปนประธาน

และรวมเปนเกียรติในพิธีเปด

อาคารเรียน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา    
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการโรงเรียนกีฬา

ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

17. จัดอบรมนักเรียน

โรงเรียนกีฬาทองถิ่น โดยจัดซื้อ

เอกสาร วัสดุในการอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาคาร 

เครื่องดื่มในการอบรม 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

โรงเรียนกีฬา

ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา    

 

         

9 โครงการฝกซอมดนตรี

หรือวงโยธวาทิต 

 

 

 

 

 

 

18. เขาคายฝกซอมดนตรี

หรือวงโยธวาทิตเพื่อเขารวมการ

แขงขันดนตรีหรือวงโยธวาทิต 

ในรายการตางๆ/แสดงในงาน

ตางๆ เปนคาเบี้ยงเลี้ยง คาอาหาร

นอกเวลาราชการ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา    
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

4       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการฝกซอมและ 

รวมการแขงขันกีฬาเพือ่

ความเปนเลิศ 

- ฝกซอมและรวมการแขงขัน

กีฬาตางๆ กบัหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ไดออกกําลังกาย 

- เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนทีม่ี

ความสามารถทางดานกีฬาไดมี

ความสามารถเพิม่มากขึ้น 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

โรงเรียนกีฬา

ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา    
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

5.3 พัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.5 ระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

5.6 พัฒนาสังคมสงเคราะห 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมกลุม

เสี่ยงในการปองกัน

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

 

- จัดทาํโครงการ/ขออนุมัต ิ

- ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

- รณรงคการใชถุงยางอนามัยใน

สถานบริการในเขตเทศบาล 

-  จัดกิจกรรมวันเอดสโลก วันที่ 

1 ธ.ค 2553 

-  จัดอบรม อสม./ แกนนําชมุชน/

นักเรียน/นักศึกษา/ ประชาชน

ทั่วไป 

-  ติดตามและประเมินผล 

 

 

 

30,000 

(สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 

กองสาธารณ 

สุขและสิ่งแวด 

ลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการปองกัน

ควบคุมโรคฉี่หน ู

-   จัดทาํโครงการ 

-  ประชาสมัพันธและใหสุข

ศึกษา 

-  จัดสัปดาหรณรงคกําจัดหนูใน

ชุมชน / ตลาด 

-  จายยาเบื่อหนูในเขตเทศบาล 

-  สงเสริมการกําจัดโดยวิธีทาง

กายภาพ 

-  สรุปผลงานการดําเนินการ 

 

70,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 

กองสาธารณ 

สุขและสิ่งแวด 

ลอม 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

3 โครงการรณรงค 

ปองกันและควบคุม 

โรคโปลิโอ 

-รณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็ก

อายุ 0-5 ป ในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

5,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุโรค

ไขเลือดออกในเขต 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดประชมุ อสม./ครู/นักเรียน 

-  รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

ทางดาน ชีวภาพ/ เคมีภาพ ทุกวัน

ศุกร 

-   รณรงคกาํจดัยุงลายตัวแก (พน

น้ํายาเคม)ี ปละ 2 ครั้ง 

-  กําจัดยุงตัวแกเมื่อมีการระบาด 

-       เฝาระวังไมใหมีผูปวยใน   generation   

ที ่2 

- ใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 

- ประกวดชมุชนดีเดนในการ

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

ในชุมชน 

-   สงเสริมการใชภูมิปญญาพืน้บาน 

-  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

200,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 

กองสาธารณ 

สุขและสิ่งแวด 

ลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการปองกันและ

ควบคุมวัณโรค 

- จัดทาํโครงการ/ประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- จัดงานวนัวัณโรค (24 มี.ค) 

- อบรมฟนฟูวิชาการประชาชน/

พี่เลี้ยงในการกินยาในผูปวยวัณ

โรครับประทานยาติดตอกัน 6 

เดือน 

- จัดระบบติดตามเยี่ยมบาน

รวมงานคลินิกวัณโรค 

โรงพยาบาลรอยเอ็ด ใหความรู

ประชาสัมพันธคนหาผูปวยและ 

ผูสัมผัสโรคในชุมชน/โรงเรียน/

ที่ทํางาน/วัด/เรือนจาํ 

 

20,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัด 

- จัดทาํโครงการ/ขออนมุัต ิ

- จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง

ในการเสริมสรางพฤติกรรม

สุขภาพใหตระหนักและความ 

สําคัญของโรคในกลุมเปาหมาย 

- จัดประชมุชี้แจงใหประชาชน

เขาใจสถานการณและแนวทาง

จัดการแกไขปญหาของโรคเมื่อ 

มีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที ่

- ติดตามและประเมินผล

โครงการ 

 

50,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการณรงค 

งดสูบบุหรี ่

- ฝกจัดทําโครงการ/ขออนุมัต ิ

- ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

- จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบ

บุหรี่ในวันที่ 31 พ.ค ของทุกป 

ในโรงเรียน/ชุมชน/สถาน

ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 

- ดูแลจัดสถานที่ราชการ

สํานักงานสถานที่สาธารณะให

เปนเขตปลอดบุหรี ่

- ติดตามและประเมินผล

โครงการ 

 

 

50,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการสงเสริม

คุณภาพผูประกอบการ

คาในตลาด 

- ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง

สุขภาพอนามัยแกผูประกอบการ

คาในตลาด 

- รณรงคสงเสริมให

ผูประกอบการคา ตรวจสุขภาพ

เบื้องตน/สงเสริมสุขภาพที่ดีดวย

การออกกําลังกายของ

ผูประกอบการ/การปองกัน

ควบคุมโรคติดตอดวยการรักษา

ความสะอาด การปรับปรุงสภาพ

สิ่งแวดลอมในตลาด 

- ประเมนิผลการดําเนินการ 

 

 

30,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการศูนยเด็กเล็ก 

นาอยู 

-  ประชุมชี้แจงผูบริหาร/ผูที่

เกี่ยวของ 

- ฝกอบรมผูดูแลเด็ก 6 แหง 

- ประเมนิรับรองมาตรฐาน  

นิเทศ ติดตาม 

  

20,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 

            

 

10 โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชาสัมพันธโครงการพรอม

จัดทําปายประชาสัมพันธ 

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการผูที่

เกี่ยวของทราบ 

- ประเมนิโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

- ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น

อนุบาล-ป.4 
 

100,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงาน

สรางสุขภาพในชุมชน 
 
 

19. อบรมวิชาการตอเนื่อง

และนิเทศงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

200,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 

     

 

       

 

12 โครงการรณรงคดาน

ทันตสาธารณสุข 

-  รณรงคใหความรูทางดาน

ทันตสาธารณสุขแกนักเรียนและ

ประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

20,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 

            

 

13 โครงการอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุข

ในเขตเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด 

 
 

- ฝกอบรม อสม. ทุกชุมชน รวม 

200 คน 

- ศึกษาดูงานการดําเนินงาน  

อสม. 

320,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 
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(จัดนิเทศงาน อสม. ทุกวนัที่ 25 ของทุกเดือน) 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการจัดงานวัน

อาสาสมัครสาธารณสุข

แหงชาติ 

- จัดงานเฉลมิฉลองวัน

อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 

1 ครั้ง 

- ประกาศเกียรติคุณ อสม.ที่

ปฏิบัติงานดีเดนเปนประโยชน

ตอชุมชนและสังคม 

- มอบเข็มประกาศเชิดชูเกียรติ  

อสม.ที่ปฏิบัติงานตอเนื่องเปน

เวลานาน  

- นําเสนอผลการดําเนินงานของ 

อสม./ชุมชน 

- ประชุมประจาํปของสมาชิก

ชมรม อสม.คัดเลือกประธาน

ชมรม/กรรมการ 

 

- 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอาย ุ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผู

อายุ ดังนี้ 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ

สมรรถภาพ 

- สงเสริมผูสูงอายุมีความรูในการ

ดูแลสุขภาพตนเองเดือนละ1 ครั้ง 

- สงเสริมการออกกําลังกาย 

- สงเสริมการถายทอดภูมปิญญา

ผูสูงอายุ 

- จัดกิจกรรมนนัทนาการ 

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผูสูงอายุใน

ชุมชนจัดกิจกรรมทัศนศกึษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

20. สงเสริมการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณ ี

700,000 

 

300,000 

(งบ สปสช.) 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพตาม

กลุมวัย 
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(กิจกรรมผูสูงอายุ ทกุวันที่ 2 ของทุกเดือน) 



แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

- สนับสนุนการจัดตั้งชมรมออก

กําลังกายในชุมชน/โรงเรียน 

อยางนอยชุมชนละ 1 ชมรม 

- ตรวจสมรรถภาพสมาชิกชมรม

ออกกําลังกาย 

- ปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย/

อบรมผูนาํออกกาํลังกาย 

 

30,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพ 

            

 

17 โครงการเกงกอนเกิด - อบรมความรูแกหญิงตั้งครรภ 

ในโครงการ 

- ลงเย่ียมหญิงหลังคลอด 

- อบรมใหความรูในการเลี้ยงดู

เด็กหญิงหลังคลอด 

- ประเมนิผลโครงการ 

 

200,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสงเสริม

สุขภาพตาม

กลุมวัย 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

18 โครงการอาหารสะอาด

รสชาติอรอยเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

- สํารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมของรานอาหาร 

- ตรวจแนะนาํ รานอาหารและ

แผงลอยจําหนายอาหาร ตาม

เกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย (CFGT) 

- ตรวจรับรองมาตรฐานและมอบ

เครื่องหมายสัญลักษณ 

- ศึกษาดูงานการสุขาภิบาล

อาหารตนแบบ 

 

 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบการ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- สํารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมสถานประกอบการ 

- อบรมสงเสริมความรูดานการ

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถาน

บริการ/โรคติดตอ,อุปกรณ

เครื่องมือ/การจัดบริการที่สะอาด

และปลอดภัย 

- ตรวจแนะนาํสถาน

ประกอบการในเขตเทศบาล 

-จัดตั้งชมรมและสรางเครือขาย

ผูประกอบการเขตเทศบาลฯ 

 

 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุภาวะ

โภชนาการเกินในเด็ก

และเยาวชน 

- ประกวดโรงเรียนดําเนิน

กิจกรรมเดนการควบคุมภาวะ

โภชนาการเกินในเด็กและ

เยาวชน 

- อบรมรณรงคพิชิตโรคอวน/เขา

คายปรับเปลี่ยน 

200,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

            

 

21 โครงการหนวย

สาธารณสุขสัมพันธ 

-  ออกหนวยบริการตรวจรักษา

โรคเบื้องตนตามชุมชนทุกชุมชน

ในเขตเทศบาลฯ/ใหบริการตรวจ

ดานสุขภาพ รักษาโรคเบื้องตน 

บริการดานสาธารณสุขอื่นๆ 

100,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

            

 

22 โครงการตรวจคัดกรอง

ผูปวยมะเร็งปากมดลกู

และมะเร็งเตานม 

- ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี

กลุมเปาหมาย/จัดอบรม

เจาหนาที่ อสม./จัดนทิรรศการ 

 

20,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาเพื่อปองกันและสงเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานศนูย

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 

-  ชุมชนสรางเสริมสุขภาพดีเดน 

1 ชุมชน 

- สํารวจวิเคราะหปญหาความ

ตองการของชุมชน 

- สนับสนุนงบประมาณแกชุมชน

ดําเนินการตามปญหาความ

ตองการ 

 

300,000 

(งบ สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

            

 

24 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุโรคไขหวัด

นก เขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

-ฉีดพนยาฆาเชื้อโรคไขหวัดนก 

ในเขตเทศบาลฯ/สาํรวจสัตวปก

ในเขตเทศบาลฯ 

 

 

 

20,000 

(งบ สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.2    แนวทางการพัฒนา     จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการบานพักสุนัข

จรจัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

21. ดูแลสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จาํนวน 

100 ตัว/ป 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย             

 

2 โครงการรณรงคฉีด

วัคซีนปองกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบา 

 

22. ฉีดวัคซีน ปองกันสุนัข

และแมวในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน 1,500 ตัว 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย             

 

3 โครงการทําบุญ 

โรงฆาสัตวเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

23. ทําบญุโรงฆาสัตว โดย

ทําบญุเลี้ยงพระปละ 1 ครั้ง 

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย             

 

4 โครงการทําบุญตลาด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ทําบุญตลาดสระทอง 

- ทําบุญตลาดหนองแคน 

- ทําบุญตลาดทุงเจริญ 
 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานตลาด             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.2    แนวทางการพัฒนา     จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการจางเหมาทาํ

ความสะอาดตลาด ถนน 

และสถานที่สาธารณะ

ในเขตเทศบาลเมือง 

รอยเอ็ด 
 

24. จางเหมาบุคคลทาํความ

สะอาด ถนนตลาดและสถานที่

สาธารณะในชุมชนเขตเทศบาลป

ละ12 ครั้ง 

6,606,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานธุรการ             

 

6 โครงการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานตลาด

สดนาซื้อ ในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- จัดอบรมใหสุขศึกษาแก

ผูประกอบการคาในตลาดสด 

เทศบาลฯทั้ง 3 แหง 

- พัฒนาตลาดตามเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 

- ศึกษาดูงานตลาดนาซื้อ 
 

340,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานตลาด             

 

7 โครงการรณรงคสุขานา

ใช(Healthy Toilet) 

จัดกิจกรรมสุขานาใช ดังนี้ 

- รณรงคสรางจิตสํานึกการใช

หองสุขาใหแกพนักงานฯ 

- ประกวดหองสุขานาใช 
 

 ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.2    แนวทางการพัฒนา     จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการรณรงคพัฒนา 

และยกระดับมาตรฐาน

สถานบริการแตงผม

เสริมสวยในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- จัดกิจกรรมออกสํารวจและ

ประเมินผลดานสุขาภบิาลราน

แตงผม-เสริมสวยภายในเขต

เทศบาลฯ จาํนวน 100 ราน 

- จัดกิจกรรมมอบปายสถาน

บริการแตงผมเสริมสวยที่ผาน

เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล 

- ประชาสัมพันธสถานบริการ

แตงผมเสริมสวยที่ผานเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาล 

- การอบรมศึกษาดูงานสถาน 

ประกอบการแตงผม-เสริมสวย 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.3    แนวทางการพัฒนา     ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 

ยาเสพติด 20 ชุมชน 

-สงเสริมอุปกรณกีฬาตาน 

ยาเสพติด 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

2 โครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่น ทองที่ตานภัยยา

เสพติด 

25. อุดหนุนเงินใหแกอําเภอ

เมืองรอยเอ็ดเพื่อใชในการ

ดําเนินการแขงขันกีฬาทองถิ่น 

ทองที่ตานภัยยาเสพติด 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

อําเภอเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

3 โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน 

- จัดอบรมเยาวชนในโครงการ

รณรงคปองกันยาเสพติดของ

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จํานวน  100 คน  ให

หางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดรอยเอ็ด

และโรงเรียน

ในสังกัด

เทศบาลฯ 

กองการศึกษา             

 

4 โครงการอบรมครู

วิทยากรแกนนาํ 

ยาเสพติด   

-  พัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ในการอบรมเปน

ครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด 

24,000 

(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดรอยเอ็ด

และ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเสริมสราง 

ขีดความสามารถของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

26. องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

ที่เกี่ยวของรวมกันปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา

การในพื้นทีบ่ริการซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม

โครงการดังนี้  

1.เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

2.อบต.เหนือเมือง 

3.อบต.ดงลาน 

4.อบต.รอบเมือง 

โดยใหแตละ อปท.จัดสรร

งบประมาณตามขอตกลง MOU 

จัดตั้งเปนศูนยในการปฏิบัติงาน 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการซอมแผน

ปองกันและระงับ

อัคคีภัยพื้นที่เสี่ยงภัย 

ในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

27. จัดทําโครงการฝกซอม

แผน 

ปองกันและระงับอัคคีภัยพื้นที่

เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลฯ 

โดยดําเนินการรวมกบั อปท.ที่มี

พื้นที่ตอเนื่องกับพื้นที่เทศบาล

เมืองรอยเอ็ดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 200,000

(งบประมาณ

โครงการ

เสริมสราง

ขีดความ 

สามารถ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 

            

 

3 โครงการสาธิตให

ความรูการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยสถานที่

สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

28. สาธิตพรอมใหความรูใน

การปองกันและระงับอัคคีภัยกับ

ประชาชนทัว่ไปและบุคลากรใน

สังกัดเทสบาลฯ เชน ตลาดสด

เทศบาลฯ,โรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ,สํานักงานเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

10,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 

            

 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการฝกอบรม

ทบทวนสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 

29. ฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 200 คน พรอมทั้งศึกษาดู

งาน 

200,000 

(งบประมาณ

โครงการ

เสริมสราง

ขีดความ 

สามารถ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 

            

 

5 โครงการออกตรวจ

เครื่องเคมีดับเพลิง 

30. ออกตรวจสอบเครื่องเคมี

ดับเพลิงที่ติดตั้งตามถนนตางๆ ใน

เขตเทศบาล อยางนอยปละ 4 ครั้ง 

 5,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 

            

 

6 โครงการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม

และสงกรานต 

- จัดตั้งศูนยปฏบิัติการรวมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมและสงกรานต 

- ตั้งจุดสกัดกั้นและบริการภายใน 

- จัดเจาหนาที่ประจําศนูยฯ ตลอด 

24 ชม. 

 25,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการสั่งใชสมาชิก 

อปพร. 

1) ชุดอาสาสมัครจราจร จัด

สมาชิก  อปพร. 2 ชุด ๆ ละ 2 คน 

มาปฏิบัติหนาทีจ่ราจรหนา

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ   

ทั้ง 10 แหง  

2) ออกปฏบิัติหนาที่ทุกวันทํา

การในชวงเชาตั้งแตเวลา 06.30-

08.30 น.  และชวงบายเวลา 

15.00-17.00 น. โรงเรียนละ 2คน 

3) ชุดเตรียมพรอมประจําศูนย 

อปพร. ทม.รอ.จัดสมาชิก อปพร.

ปฏิบัติหนาทีป่ระจาํศูนย อปพร. 

ปฎิบัติงาน สัปดาหละ 5  วัน 

 (จันทร-ศุกร) วันละ 2 คน 

 

 400,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  ผลัดเปลี่ยนหมนุเวียนกัน ตั้งแต

เวลา 08.30-24.00 น. เพื่อติดตอ

ประสานงานกจิการของศูนย อป

พร.กับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ

และเอกชนเปนกาํลังเสริมใหกับ

เจาหนาที่งานปองกันฯ  และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่

ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

               

8 โครงการจัดกิจกรรม 

วัน อปพร. 

31. ใหสมาชิก อปพร. ได

มารวมกจิกรรมในงานวนั อป

พร. และ 

ไดมีสวนรวมในการบําเพญ็

สาธารณะประโยชนตอสังคม

สวนรวม 

 

 30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.4    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการออกตรวจทอ

ธารประปาดบัเพลิง

รวมกับการประปาสวน

ภูมิภาค สาขารอยเอ็ด 

32. ออกตรวจสอบทอธาร

ประปาดบัเพลิงรวมกบั การ

ประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด

ที่ติดตั้งตามถนนสายตางๆ ใน

เขตเทศบาลอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 5,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 

            

 

10 โครงการตรวจปองกัน

และระงับอัคคีภัยตาม

อาคารทีม่ีความเสี่ยงภัย 

9 ประเภท 

33. จัดเจาพนกังานตามพระราช-

บัญญัตปิองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2550 และพระราช 

บัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

ออกตรวจตามอาคารทีม่ีความ

เสี่ยงภัย 9 ประเภท อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

 

 5,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ

สํานักปลัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.5    แนวทางการพัฒนา     ระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดระเบียบ

ตลาดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

- จัดระเบียบพอคา-แมคา ที่เขา

ไปจําหนายสินคาในตลาดทั้ง

ชวงเชาและชวงเย็นและติดตาม

เผาระวังอยางสม่ําเสมอ โดยให

เปนไปตามแผนผังและสัญญาที่

กําหนด ดังนี ้

- ตลาดสระทอง 

- ตลาดทุงเจริญ-โตรุง 

- ตลาดหนองแคน 

 30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

 

2 โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในงาน

ประเพณีและงานอื่น  ๆ

34. จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในงานประเพณีและงาน

อื่นๆ เชนงานประจําปใหมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย ดวยการ

กําหนดจุดจาํหนายใหชัดเจน 

 10,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.5    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการกวดขันการปด

ประกาศ 

35. เฝาระวังและกวดขัน

การติดแผนใบปลวิที่หรือทาง

สาธารณะตางๆภายในเขต เชน ตู

โทรศัพท เสาไฟฟาเปนตน 
 

 10,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

 

4 โครงการจัดระเบียบ

รถบรรทุก 

36. เฝาระวังรถบรรทุกดิน 

หิน ทราย และอื่นๆ ที่วิ่งเขา-

ออกหรือวิ่งภายในเขตเทศบาลฯ 

ในหวงระยะเวลาเรงดวน ไดแก 

ชวงเวลา 07.00-09.00 น. และ 

ชวงเวลา 15.00-17.00 น.  เวน

วันหยุดราชการ 
 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

 

5 โครงการพัฒนาการจัด

ระเบียบการจาํหนาย

37. จัดระเบียบ

ผูประกอบการคาที่จาํหนาย

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย
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สินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ 

สินคาอยูบริเวณดานหนา

สถานศึกษาตางๆ ใหเปน

ระเบียบ 

รอยเอ็ด ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.5    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการควบคุมการ

โฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสียง 

38. เฝาระวังการโฆษณาใช

เสียง และรถแหโฆษณาเพื่อ

ไมใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุ

รําคาญ และควบคมุมิใหใชเสียง

นอกเหนือจากใบอนญุาต 

 
 

10,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

 

7 โครงการจัดระเบียบ

และการตั้งวางสินคา

และวัสดุสิ่งของบนทาง

เทาและผวิจราจรและ

กวดขันควบคุมการ

จําหนายสินคา 

39. จัดระเบียบผูคาหาบเร

แผงลอย ที่ตั้งวางและจําหนาย

สินคาอยูบนทางเทาของถนนทุก

สายในเขตเทศบาล ใหมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย ประชาชน

ทั่วไปสามารถใชทางเทาสัญจร

10,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครองสํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ได 

 
 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

5       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสังคม 

5.6    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

40. ชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัยในเขตเทศบาล 
 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 

41. จายเบี้ยยังชีพใหแก

ผูสูงอายุในการดํารงชีวิต จํานวน 

2,381 คน  
 

14,286,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ 

คนพิการ 

42. จายเบี้ยยังชีพใหแกคน

พิการในการดํารงชีวิต จาํนวน 

264 คน  
 

1,584,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

4 โครงการเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส 

- จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส

ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

จํานวน 26 ราย 

156,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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5 โครงการสงเคราะหเด็ก

ยากจน เด็กเรรอน เด็ก

ยากไรขาดผูอุปการะ 

43. ใหการชวยเหลือเด็ก

และเยาวชนทีม่ีปญหาตางๆ เชน  

การใหคําแนะนําเครื่องอปุโภค

บริโภค เงิน ประสานการ

ชวยเหลือเปนตน 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

  แนวทางการพัฒนา   6.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

6.3  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.4  บําบัดและกาํจัดขยะ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปลูกตน

อินทนิลบกบนทางเทา 

(เพิ่มเติม) 

 

 

1.  สํารวจถนนเพิ่มทางเทาวาง

เปลา ทั้ง  2  ดาน เพื่อปลูกตน

อินทนิลบก 

-  ถนนมีโชคชัย 

-  ถนนเสนาเริม่คิด 

-  ถนนผดุงพานิช 

-  ถนนทองทว ี

-  ถนนรณชัยชาญยุทธ 

-  ถนนเปรมประชาราษฎร 

-  ถนนเพลินจิต 

-  ถนนสันติสุข 

95,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ถนนเทศบาลฯ กองชาง             
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-  ถนนราชการดําเนิน 

-  ถนนสุริยเดชบํารุง 

2.  กําหนดหลมุปลูก 50x50x30

ซม.ความหางหลุม 4.00 – 5.00 ม. 
 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนบริเวณพระบรมรา-

ชานุสาวรีย  รัชกาลที ่6  

หนาบึงพลาญชัย 

-  ปรับปรุงจัดสวนใหมโดยมีไม

พุม , กอนหิน  ขนาดใหญเปน

องคประกอบ  เปลี่ยนหญาสนาม

และดินใหมเนื่องจากบริเวณ

สนามหญาเดิมเปนหญาแหวหมู

โดยปลูกหญานวลนอยแทน 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

พระบรมรา

ชานุสาวรีย   

รัชกาลที่ 6   

กองชาง             

3 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนบริเวณทางเขาบึง

พลาญชัยจากสะพาน 

เกาะเจาพอหลักเมอืง 

-  จัดรูปแบบและตําแหนงตนไม

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

-  ปลูกไมดอก-ไมประดับใหมี

สีสันสวยงามตลอดป 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

บึงพลาญชัย กองชาง             
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ถึงลานกีฬา 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2    แนวทางการพัฒนา     สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกและความตระ-

หนักดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ศึกษาดูงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมในสถานทีท่ี่

เหมาะสม 

-  จัดกิจกรรมอบรมสราง

จิตสํานึกและความตระหนกัดาน

สิ่งแวดลอม 

-  จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทย 

-  จัดกิจกรรมศูนยวัสดุรีไซเคิล 

-  จัดกิจกรรมคลองสวยน้ําใส 

-  จัดกิจกรรมรณรงควัน

สิ่งแวดลอมโลก 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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 -  จัดกิจกรรมประกวดชมุชน 

หนาบานนามอง 

 

 

 
  

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2    แนวทางการพัฒนา     สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการสรางจิตสํานึก

การรักษาความสะอาด 

 

1. รณรงคสรางจิตสํานึกสถานที ่

ตาง ๆ  ดังนี้ 

-  ในชุมชน/ที่พักผูโดยสารทุก

แหง/สวนราชการที่ใหบริการ

ประชาชนจาํนวนมาก/ในตลาด

สดเทศบาล/ หนาสถานศึกษาใน

เขตเทศบาล/ ถนนสายหลักใน

เขตเทศบาลฯ 

2. รณรงคทําความสะอาดวัน

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  

และ  12  สิงหาคม 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองชาง             
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3. รณรงคโครงการถนนปลอด

ถังขยะ 

4. กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน

พนักงานจางทีป่ฏบิัติงานดาน

ความสะอาด 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2    แนวทางการพัฒนา     สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการสรางจิตสํานึก

ในการรักษาความสะอาด

บริเวณสวนสมเด็จพระศรี

นครินทรรอยเอ็ด 

 

รณรงคสรางจิตสํานึกในการทํา

ความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรรอยเอ็ด  ดังนี้ 

-  ภายในเกาะบึงพลาญชัย 

-  ผืนน้าํบึงพลาญชัยทั้งหมด 

-  ถนนทางเดินรอบบึงพลาญชัย

ดานนอก 

- หนาบึงพลาญชัย พระบรมรา

ชานุสาวรีย รัชการที่ 6 

- พิพิธภัณฑสถานแสดงพันธุสัตว

น้ํา รอยเอ็ด 

-  ประตูสาเกตนคร 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

สวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร

รอยเอ็ดและบึง

พลาญชัย 

กองชาง             



-  สวนสมเด็จฯ ดานหนา 

 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3    แนวทางการพัฒนา     จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดซื้อจุลินทรีย 

เพื่อปรับปรุงสภาพน้ํา

ในบึงพลาญชัย 

 

 

 

 

-  จัดซื้อสารจุลนิทรียชีวภาพ 

เพื่อปรับสภาพน้าํอยางตอเนื่อง 

-  ทําการฉีดพนสารลงในน้าํ 

เดือนละ  2  ครั้ง ตลอด

ปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

บึงพลาญชัย กองชาง             



 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

6       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4    แนวทางการพัฒนา     บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําปุยหมัก

อินทรีย 

-   เตรียมพื้นทีท่ําปุยหมัก

ประมาณ 1 ไร  เตรียมเศษหญา 

ใบไม แลวนํามากองรวมกันโรย

ดวยมูลสัตวนําจุลินทรียผสมราด

น้ําบนกองปุยตามขัน้ตอน แลว

ลดน้ําทุก 7-10 วัน ประมาณ 2-3 

เดือน เศษหญาจะยอยสลายเล็ก

ลงและมีสีน้ําตาลถึงดํา แลว

นําไปบาํรุงดินตอไป 

 

 

 

 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

เรือนเพาะชํา

เทศบาลฯ 

กองชาง             
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี
 

แนวทางการพัฒนา    7.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

7.2  สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

7.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

7.4  ปรับปรุงพัฒนารายได 
 
7.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน  
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7.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน      

 
แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.1    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําระบบ

และขอมูลชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  ดําเนินการจัดทาํระบบและ

สํารวจขอมลู (จปฐ.) ทกุ

ครัวเรือน ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

2 โครงการยายชุมชน/

จัดหาที่อยูใหมผูบุกรุก

คลองคูเมืองกําแพงเมือง

รอยเอ็ดและที่สาธารณะ 

-  สนับสนุนการยายชุมชนจัดหา

ที่อยูใหมใหแกผูบุกรุกคลองคู

เมือง จํานวน  250  ครัวเรือน 

และทําการประชุมจัดอบรม

สัมมนาสรางความเขาใจ

กลุมเปาหมาย 
 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนริมคลอง

และโรงกลั่น

สุรา(เดิม) 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

3 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการชุมชน 

 

-  ฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 

จํานวน  20  ชุมชน ๆ ละ  15  คน 

รวม 300  คน 
 

480,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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4 โครงการปรับปรุงพื้นที่

คลองคูเมืองกําแพงเมือง 
 

-  เวนคืนพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่

ดังกลาว 
 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 
 

ริมคลองคูเมือง กองสวัสดิการ

สังคม 
 

            

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.1    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการกอสรางที่อยู

อาศัยใหแกผูบุกรุก

คลองคูเมือง 

 

-  จัดสรางบาน จํานวน  10  หลัง 

ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมืองที่

ประสงคจะยายไปอยูที่ชุมชน

มั่นคงพัฒนาหรือพืน้ที่อื่นตาม

ความเหมาะสม 
 

2,662,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

ริมคลองคูเมือง กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

6 โครงการพัฒนาเครือขาย

องคกรภาคประชาชน 

 

 

-  จัดทําวารสารทําเนียบเครือขาย

ภาคประชาชน   จาํนวน  1,000

เลม 

1. จัดทาํโครงการแตงตั้ง

คณะทํางาน 

2. รวบรวมเอกสารขอมูล 

3. จัดทาํวารสาร 

4. จัดสงเอกสารใหเครือขายและ

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานบริการ

และเผยแพรฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายผูบริหาร

ประจําป 
 

-   จัดทาํรายงานแสดงผลงานการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาํป  

ปละ  100  เลม 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 

 

            

2 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล ประจําป 

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

และสาธารณกุศล   เชน   จัด

นิทรรศการ  รณรงคบริการ

สาธารณะ ฯลฯ ประจาํป ๆ  ละ  

 1 ครั้ง 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 

 

            

3 โครงการประเมินและ

คัดเลือกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อรับ

-  จัดทาํเอกสารสื่อวีดทีัศน

ประกอบการเขารวมโครงการฯ 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 
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รางวัลพระปกเกลา 
 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมขาวสาร

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

-  ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ  

ของเทศบาลฯ ผานทางสื่อ ตาง ๆ  

เชน  วิทยุชุมชนพัฒนาทองถิ่น 

95  วาไรตี้  , รถประชาสมัพันธ

เคลื่อนที่ของเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด , แจกใบปลิว , เสียงไร

สาย ทั้ง  20  จุด  , จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ   อาทิ เชน 

กิจกรรมวันเด็ก  ,  กจิกรรมงาน

บุญผะเหวด  , กิจกรรมงาน

ประเพณีสงกรานต  ,  กิจกรรม

งานประเพณีเขาพรรษา ,กจิกรรม 

งานประเพณีออกพรรษ ,  

กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานบริการ

และเผยแพรฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ฯลฯ 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการจัดทําวารสาร

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดทาํวารสาร ปละ  4  ครั้ง  

ครั้งละ  700  ฉบับ  พิมพ 4 สี

ตลอดเลม 

84,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานบริการ

และเผยแพรฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

            

6 โครงการประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มี

การบริหารจัดการที่ดี   

 

 

-  จัดทําเอกสารสื่อวีดทีัศน

ประกอบการเขารวมโครงการฯ 

1. จัดทาํโครงการ 

2. แตงตั้งคณะทํางาน 

3. รวบรวมเอกสารขอมูลตาม

เกณฑชี้วัด 

4. จัดสงเอกสารตามเกณฑชีว้ัด

ไปยังคณะกรรมการ 

5. คณะกรรมการ(ภายนอก)เขา

ตรวจประเมนิ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานจัดทํา

งบประมาณ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

 

            



6. ประกาศผลการประเมิน 
 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการจัดทําเทศ

บัญญัติเทศบาลเมอืง

รอยเอ็ด 

 

1) เจาที่งบประมาณรวบรวมขอมูลจาก

กอง/ฝาย ที่ขอเสนอต้ังงบประมาณ

รายรับจากกองคลัง  ตลอดจนสถิติรับ

จริง จายจริง เพื่อนําเสนอตอคณะ

ผูบริหารพิจารณา 

2) ผูบริหารเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายตอสภาฯ เพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

3) ขอรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ

จังหวัด 

4)นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติฯ 

5) ประกาศใชเทศบัญญัติฯ 

6) จัดทําเปนรูปเลม แจงเวียนใหผูมีสวน

เก่ียวของทราบ 

7)กรณีระหวางปมีรายรับจริง เกิน

ประมาณการรายรับ จัดทําเปนเทศ

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานจัดทํา

งบประมาณ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

ขบวนการเปนลักษณะเกี่ยวกับ1-6 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด 

 

1)  จัดทาํแผนพฒันาสามป  

-  จัดประชุมประชาคมเมือง 

-  จัดประชมุคณะกรรมการ 

-  อนุมัติ 

-  จัดทาํรูปเลมแผนพัฒนา 

2)  จัดทาํแผนการดําเนินการ 

-  จัดประชมุคณะกรรมการ 

-  อนุมัติ 

-  จัดทาํรูปเลมแผน 

3)  ติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาสามป 

-  จัดประชมุคณะกรรมการ 

-  จัดทาํรูปเลมแผน 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานวิเคราะห

นโยบายฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

-  จัดอบรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางเทศบาลฯ 

จํานวน 2 รุน ๆ ละ 50  คน รวม   

100  คน 
 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 

 

            

2 โครงการอบรมความรู

พื้นฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

-  จัดอบรมความรูพื้นฐานและ

ความรูเฉพาะดานของแตละ

ตําแหนงใหพนักงานเทศบาล ป

ละ 1  ครั้ง จํานวน  50  คน 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานการ

เจาหนาที่

สํานักปลัด 

            

 

 

3 โครงการคัดเลือก

พนักงานเทศบาล  

คัดเลือกพนักงาน  ดังนี ้

-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

-  งานการ

เจาหนาที ่
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พนักงานครูเทศบาล  

และพนักงานจางดีเดน 

 

และพนักงานจางดีเดน  ปละ  1  

ครั้ง  จํานวนไมเกิน  25  คน 

 

 รอยเอ็ด สํานักปลัดฯ 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการปรับลดการใช

พลังงาน 

- ลดปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง/ไฟฟา น้ําประปา 

โทรศัพท ของทุกกอง/ฝาย/งาน 

สถานศึกษาของเทศบาล ไดไม

นอยกวารอยละ 10   เมื่อเปรียบ 

เทียบกับระยะเริ่มตน เดือน

ตุลาคม ของทกุปจนถึงสิ้นปงบ 

ประมาณในแตละป โดยกําหนด

เปนคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ 

การใชพลังงานในแตละเดือน 

- ประเมนิผล/สรุป เสนอผูบริหาร

ในที่ประชุมประจาํเดือนทกุเดือน 

- มอบใบประกาศแกกอง/ฝาย/

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 

 

            



งาน ที่สามารถปฏิบัติไดตาม

เกณฑที่กําหนด 3 เดือน/ 1 ครั้ง                

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.3    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกบุคลากรใน 

สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  จัดใหมีการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกบุคลากรสังกัด

เทศบาลฯ  จาํนวน 300  คน  โดย

ประสานงานรวมกับโรงพยาบาล

รอยเอ็ด 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานธุรการ

สํานักปลัด 

            

 

 

6 โครงการแขงขันกีฬา

ระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

- แขงขันกีฬาพนักงานเทศบาล

สัมพันธในเขตเทศบาลฯ 

- แขงขันกีฬา อปท.ในเขตพืน้ที่

อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.4    แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการประชาสัมพันธ 

ภาษีอากรใบอนุญาตและ

คาธรรมเนียมตางๆ 

- จัดทาํปายโฆษณาและปายผา

โฆษณาฯ 

- ประชาสัมพันธการชําระภาษี

ทางเสียงตามสาย วารสาร

เทศบาล สื่อมวลชนตางๆและ

ออกประชาสัมพันธตามโครงการ

เทศบาลเคลื่อนที ่
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ฝายพัฒนา

รายได  

กองคลัง 

            

 

 

2 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสํารวจ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

- สํารวจขอมูลโรงเรือนที่ดิน 

และปาย ตามถนนสายตางๆใน

เขตเทศบาลฯ 

- ประสานกับที่ดินจังหวัด เพื่อ

ขอขอมูลและมีปรับลงใน

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ฝายพัฒนา

รายได  

กองคลัง 

            

 

 

85 



86 
ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและ

ใชเปนขอมูลในการเรียกเก็บภาษี 
 

 
 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.4    แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการสมนาคุณแก 

ผูมาชําระภาษีภายใน

กําหนดระยะเวลา 

- แจกของที่ระลึกใหแกผูมาชําระ

ภาษี 

- จัดใหมีการลุนรางวัลและมอบ

โลใหแกผุชําระภาษีสูงสุดในแต

ละป 

 

 

 

 

 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ฝายพัฒนา

รายได  

กองคลัง 

            

 

 



87 
 

 
 
 
 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.5    แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

กองคลัง 

จัดซื้อครุภัณฑดังนี้ 

 

- จัดทาํตูเก็บเอกสารใสแฟม ผท.

1,2,3 ชนิดตั้งพื้นทําดวยเหล็ก 

จํานวน 5 ชั้น กวาง 40 ซม. ยาว 

200 ซม.สูง 240 ซม.จํานวน 1 ชุด 

- จัดทาํตูเก็บระวางแผนที่ภาษี

แบบแขวนชนิดตั้งพื้น ขนาด

กวาง 75 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 190 

ซม. 

45,000 

(งบเทศบาลฯ) 

25,000 

 

 

 

20,000 

 

กองคลัง ฝายแผนที่ภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิน 
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2 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอัฒจันทรเดิม

ที่ชํารุด 

44. จางเหมาปรับปรุง

ซอมแซมอัฒจันทรเดิมที่ชาํรุด 

จํานวน 10 ชุด เปลี่ยนไมเนื้อแข็ง 

ขนาด 1.5 นิว้ x 12 นิ้ว ไสเรียบ 

ทาสีกันสนิมและสีน้ํามนัใหม

ทั้งหมด 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

โรงซอมเครื่อง 

จักรกล 

กองชาง             

 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.5    แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการเชื่อม

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ในการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศของกอง

การศึกษา และโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

45. เชื่อมอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดเกบ็ขอมูล

สารสนเทศออนไลนผาน

เว็บไซตกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 

(เบิกจายเปนรายเดือน) 

57,600 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

            

 

 

4 โครงการจัดซื้อที่ดิน

โรงเรียนชุมชนบาน

จัดซื้อที่ดินโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา ดังนี้ 

10,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

กองการศึกษา 

 

            



หนองหญามา 46. จัดซื้อที่ดินจาํนวน 2 

แปลง 

เนื้อที่ 3 งาน 29 ตารางวาเศษ 

47. จัดซื้อที่ดินจาํนวน 3 

แปลง 

เนื้อที่ 7 ไร 3 งาน 67.5 ตารางวา 

 

1,000,000 

 

 

9,000,000 

รอยเอ็ด  

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.6    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการประกวดสํานัก

ทะเบียนมาตรฐาน 

48. สงสํานักทะเบียนเขา

รวมประกวดตามโครงการ

คัดเลือกสํานักทะเบียนมาตรฐาน

กรมการปกครอง 
 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

งานทะเบียน

ราษฎร  

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  

สํานักปลัด 

            

 

 

2 โครงการประกวดสํานัก 49. สํานักทะเบียนทองถิ่นที่ 20,000 งานทะเบียน ทะเบียน             

89 



90 
ทะเบียนดีเดน ผานการคัดเลอืกเปนสาํนัก

ทะเบียนมาตรฐานเขารวม

ประกวดสํานกัทะเบียนมาตรฐาน

เขารวมประกวดสํานกัทะเบียน

ดีเดน ระดับประเทศ 
 

 

 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

ราษฎร  

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ราษฎร  

สํานักปลัด 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.6    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการประชาสัมพันธ

ใหความรูดานการ

ทะเบียนราษฎรแก

ประชาชน 
 

50. ประชาสัมพันธให

ความรู 

ดานการทะเบียนฯ ทางสถานี

วิทยุ คลื่น 95.0 เมกกะเฮิรท 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  

สํานักปลัด 

            

4 โครงการสํารวจบุคคลใน

บานและปรับปรุงขอมูล

51. จัดทําหนังสือขอความ

รวมมือชุมชนใหตรวจสอบ

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  
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รายการทะเบียนราษฎร 
 

รายการบุคคลในบานและ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจบุัน 

 สํานักปลัด 

5 โครงการแจง

ประชาสัมพันธให

ประชาชนทาํบัตร

ประจําตวัประชาชน 

กรณีอายุครบ 15 ป

บริบูรณ 
 

52. จัดทําหนังสือแจงบุคคล

ที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณใหมา

ทําบัตร 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  

สํานักปลัด 

            

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2554 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

7       ยุทธศาสตร      การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.6    แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต) 

งบประมาณ พื้นที ่ หนวยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการจัดตั้งเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียน

ประจําชมุชนเขต

เทศบาล 

 

53. จัดอบรมบุคคลผูไดรับ

คัดเลือกใหเปนตัวแทนเครือขาย

งานทะเบียนประจาํชุมชน 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  

สํานักปลัด 

            

7 โครงการเสริมสราง -มอบการดอวยพรวันเกิดสําหรับ 25,000 เทศบาลเมือง ทะเบียน             



ความพึงพอใจแก

ผูใชบริการ 

เด็ก ที่แจงเกิดสํานักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

(งบเทศบาลฯ) 

 

รอยเอ็ด ราษฎร  

สํานักปลัด 

8 โครงการรณรงคเพื่อ

เพิ่มประชากรในเขต 

54. ทําหนังสือขอความ

รวมมือหนวยงานตางๆ สถาน

ประกอบการ ใหบุคลากรยายเขา

มาอยูในเขต 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ทะเบียน

ราษฎร  

สํานักปลัด 
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