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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งประกอบ
ไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทาง  ตลอดจนเปน
การเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้  ไดกําหนด
กรอบและแนวทางการพัฒนา  โดยไดยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนท่ีตั้ง  ดังจะเห็นไดจาก
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดประชาคมเมืองเพ่ือรับทราบปญหา  ความตองการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความรวมมือรวมใจจากองคกร
จัดทําแผนพัฒนา  ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประชาคมเมือง  หนวยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ   คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนา  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้  จะเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ตอไป



คาํปรารภ

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดดําเนินการบริหารและวางแผนพัฒนา
เทศบาล  โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ  ระดับจังหวัด  รวมท้ังระดับ
ทองถ่ินดวยกัน  เพ่ือสนองความตองการของประชาชนท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ ศึกษา
สังคม  สิ่งแวดลอม และการพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง โดยมุงเนนการบูรณาการแผน
ใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน  และมุงเนนใหประชาชนมีสวนรับรู  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  และ
รวมติดตามตรวจสอบ  ซึ่งสงผลใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เกิดการบริหารงานแบบโปรงใส  และ
นําไปสูรูปแบบการปกครองแบบธรรมาภิบาล (Good  Governance) และความเปนเมืองนาอยู
(Healthy  City) อยางยั่งยืนในท่ีสุด

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประชาคมเมือง  หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวของ  ท่ีรวมประชุมและรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตร “แบบมีสวนรวม” ทําใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และหวังวาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาฉบับนี้  จะเอ้ือประโยชนในการแกปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง

(นายบรรจง โฆษิตจิรนันท)
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทที่ 1

หลักการและเหตผุลในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรพฒันา

ปจจุบันนี้ รัฐไดมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหอิสระใน
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

ดังนั้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงมีบทบาทหนาท่ีอยางกวางขวาง  ซึ่งการบริหารงานได
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยไดรวมคิดรวมวางแผน  การวางแผนจึงเปนกลไกสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดบรรลุจุดมุงหมาย  เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ท้ังในปจจุบันและ
อนาคต  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนยุทธศาสตร  อันมีลักษณะเปนการกําหนดกรอบ  แนวทาง
แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาหรือแกไขปญหา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตแิผนจังหวัด แผนอําเภอ  แผนชุมชน  ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจริงของทองถ่ิน
เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามปและการจัดทํางบประมาณประจําป

ลกัษณะของแผนยทุธศาสตรการพฒันา
1. เปนเอกสารท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ    และจุดมุงหมายการพัฒนายุทธศาสตร

และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน
2. เปนเอกสารท่ีกําหนดสภาพการณและแนวทางในการบรรลุพ้ืนฐานของการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรอบดานอยางเปนระบบ
3. เปนเอกสารท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมุงไปสูสภาพอันพึงประสงค  ไดอยางเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง

วตัถปุระสงคของการจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันา
1. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแนวทางการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต
2. เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณท่ีตองการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ
3. เพ่ือแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาสามป
4. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
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องคกรจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  ประกอบดวย
1. ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
2. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ
3. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
5. ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ

ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ
6. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
7. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ

กรรมการตามขอ (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรอยเอ็ด  มีอํานาจ ดังนี้

1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก
1.1. อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ

ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง
1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัดและจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

1.4 กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

1.5 นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และ

ความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณา
2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา
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ขัน้ตอนในการดาํเนนิงานจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันา
เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีการสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงกําหนด
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรไว  ดังนี้

1. การรวบรวมขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณางานวางแผน เชน ขอมูล ปญหาและ
ความตองการของประชาชน จากการจัดทําแผนชุมชน  ขอมูลจากความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน ขอมูล
จากเวทีประชาคมเมืองขอมูลจากสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนเรื่องของการเมือง  การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของเทศบาล

2. การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาล ในปจจุบันและ
กําหนดประเด็นในการพัฒนา

3. การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนา
4. การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
5. การกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
6. การกําหนดเปาหมายการพัฒนา
7. การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประโยชนของแผนยทุธศาสตรการพฒันา
1. เทศบาลมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนแมบทเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาแกไขปญหา  ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินและนโยบายของผูบริหาร
ตลอดจนท้ังการพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบของเทศบาลท่ีมีอยูจริง

2. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี เนื่องจากการวางแผนและกิจกรรมตาง ๆ ไดจัดวางไว
มุงไปสูจุดหมายเดียวกัน  และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร

3. เปนกรอบหรือแนวทาง  เพ่ือการพัฒนาเทศบาลอยางมีระเบียบและเปนระบบ





บทที่ 2
สภาพทัว่ไปและขอมลูพืน้ฐานของเทศบาลเมอืงรอยเอด็

ประวตัเิทศบาลเมอืงรอยเอด็
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร  โดยมีสํานักงาน
เปนอาคารไมชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตอมาป พ.ศ.  2499
ไดกอสรางสํานักงานแหงใหม เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงานเทศบาล
ท่ัวประเทศ ตั้งอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อท่ี 4 ไรเศษ ตอมาเม่ือบานเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนน
มากข้ึน จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2509 ทําใหมีพ้ืนท่ี 11.63
ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา เลม 23
ตอนท่ี 21 วันท่ี 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคารสํานักงาน
เพ่ิมเติมอีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป พ.ศ.2542
และในป พ.ศ. 2553 ไดกอสรางอาคารศูนยบริการรวมเบ็ดเสร็จ เปดใชบริการเก่ียวกับงานการใหบริการ
ประชาชน โดยเปดใหบริการเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2553 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้
1. สภาพทัว่ไป

1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองรอยเอด็
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มตน

จากริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศเหนือ บริเวณพิกัด U C 533763 ไปทางทิศตะวันออกตามริมลําหวยเหนือ
ฝงทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U C 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 0.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 558764 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมลํา
หวยเหนือ  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดท่ีริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หางจากคูเมือง
ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด U C 571764 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ
4.4 กิโลเมตร

ทิศตะวนัออก
ติดตอกับตําบลเหนือเมือง  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดย

มีแนวเขตเริ่มตนจากริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก หางจากคูเมือง  ระยะทางประมาณ 0.2
กิโลเมตร  บริเวณพิกัด U C 571764 ไปทางทิศใตตามเสนขนานของคูเมือง  ระยะทางประมาณ 1.2
กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 571751 ไปทางทิศตะวันออกตามเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน สาย
รอยเอ็ด – ยโสธร  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 585752 ไปทางทิศใต
ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณท่ีดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด U C
585748 ไปทางทิศตะวันตกตามเสนขนานถนนสายรอยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
ถึงบริเวณพิกัด U  C 575748 ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C
575744 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวขนานกับถนนสายรอยเอ็ด – อาจสามารถ  ระยะทาง
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร  ผานบริเวณพิกัด U C 590737 ผานบริเวณพิกัด U  C 603726 สิ้นสุด
ท่ีบริเวณพิกัด U  C 606724 รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร
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ทิศใต
ติดตอกับตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มตน

จากบริเวณพิกัด U C 606724 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
พิกัด U C 603718 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด
U C 570741 ไปทางทิศตะวัตตก ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C
566741 ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U  C  567737 ไปทาง
ทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 557736 ไปทางทิศใตตาม
แนวขนานถนนสายรอยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C
554725 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีบริเวณพิกัด U C 550726
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 7.2 กิโลเมตร

ทิศตะวนัตก
ติดตอกับตําบลรอบเมือง  ตําบลดงลาน  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมี

แนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด U C 550726 ไปทางทิศเหนือตามเสนขนานกับถนนสายรอยเอ็ด -
จตุรพักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 553736 ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 548735 ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึงริมถนนสายรอยเอ็ด – วาปปทุม ฟากทิศตะวันตก  มุมทางแยก
ไปเหลาสมบูรณ  บริเวณพิกัด U C 546743 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 0.8
กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U  C  543751 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสาย
รอยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ถึงริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศตะวันตก  บริเวณ
พิกัด U C 532757 ไปทางทิศเหนือตามลําหวยเหนือ  ฝงทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.9
กิโลเมตร  ผานบริเวณพิกัด U C 533758 สิ้นสุดท่ีริมลําหวยเหนือฝงทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด U C
533763 รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 5.6 กิโลเมตร

การใชประโยชนทีด่นิในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอด็  พ.ศ.  2554
(พื้นทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 11.63 ตารางกโิลเมตร)

ประเภทการใชประโยชนทีด่นิ พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ
- พ้ืนท่ีการเกษตร 2.24 19.3
- พ้ืนท่ีพาณิชย /ท่ีอยูอาศัย 6.70 57.6
- พ้ืนท่ีคู คลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9
- พ้ืนท่ีสวนราชการ 0.60 5.1
- พ้ืนท่ีวางเปลา 0.97 8.3
- พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ /นันทนาการ 0.23 2
- พ้ืนท่ีสถานศึกษา 0.35 3
- พ้ืนท่ีสถาบันศาสนา 0.20 1.8

รวม 11.63 100

ที่มา : ขอมลูกองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอด็ ณ  วนัที่ 30 ธนัวาคม 2554
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1.2 สภาพภูมอิากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส

ฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน : เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ

1.3 ประชากร
ตารางแสดงจาํนวนประชากร ความหนาแนนของประชากร

อัตราการเกดิ  อตัราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล
(ป 2551 – 2555)

พ.ศ. จาํนวนประชากร จํานวน พืน้ที่ อตัรา อตัรา อตัราการ อตัราการ ความหนาแนน
ชาย หญงิ รวม ครวัเรอืน (กม2) การเกดิ การตาย ยายเขา ยายออก (คน/กม2)

2551 16,760 17,953 34,713 13,897 11.63 403 44 523 764 2,984
2552 16,673 17,873 34,510 14,173 11.63 413 113 229 651 2,967
2553 16,672 17,964 34,636 14,180 11.63 421 144 310 667 2,978
2554 16,665 18,098 34,763 14,558 11.63 1,111 336 923 1,823 2,989
2555 14,446 18,146 34,592 15,072 11.63 2,837 111 172 427 2,974
ที่มา : งานทะเบยีนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอด็   ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555

จํานวนประชากรทีก่าํหนดตามชวงวยั

ชวงอายปุระชากร
จาํนวน (คน)

รวมเพศชาย เพศหญงิ
นอยกวา 1 ป 64 74 738
1 ปเต็ม – 2 ป 325 313 638
3 ปเต็ม – 5 ป 722 689 1,411
6 ปเต็ม – 11 ป 1,973 1,713 3,686
12 ปเต็ม – 14 ป 1,124 1,191 2,315
15 ปเต็ม – 17 ป 1,067 1,135 2,202
18 ปเต็ม – 49 ป 6,988 7,987 14,975
50 ปเต็ม – 60 ป 2,011 2,367 4,378
มากกวา 61 ป เต็ม
ข้ึนไป

1,783 2,381 4,164

33,907

หมายเหตุ : ขอมลู   ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555
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2. สภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการขัน้พืน้ฐาน

2.1 สภาพพืน้ทีก่ารจราจร/ไฟฟาสาธารณะ
1. มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน จํานวน 2 จุด
2. การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way) จํานวน 5

เสนทาง  คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขาง
ตลาดทุงเจริญดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก

3. ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 11 จุด
4. ไฟสัญญาณจราจรท่ีรับถายโอนจากกรมทางหลวง มีจํานวน 6 จุด
5. ไฟฟาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,500 ชุด

และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานท่ีราชการตาง ๆ  ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไฟฟาสาธารณะ  ท่ีพักผูโดยสารรวมถึงตลาดสด  ท้ัง 3 แหง

6. ไฟฟาแสงสวางท่ีรับถายโอนจากกรมทางหลวง มีจํานวน 469 ชุด
เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล

ประเภทถนน
จาํนวน
เสนทาง

(สาย)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

สภาพถนน

ใชได(สาย) ชาํรดุ
(สาย)

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 182 04.322 182 -
แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 49 16.510 49 -
แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถายโอน 7 11.72 7 -
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 62 6.974 62 -

รวม 300 39.526 300 -
อัตรากาํลงัเจาหนาทีด่านโครงสรางพืน้ฐาน

1. พนักงานขับรถ  บรรทุก 6 ลอ จํานวน 6 คน
2. พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ดั้ม) 6 ลอ จํานวน 4 คน
3. พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก จํานวน 1 คน
4. พนักงานขับรถเกรด จํานวน 1 คน
5. พนักงานขับรถตัก จํานวน 1 คน
6. พนักงานขับรถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 2 คน
7. พนักงานขับรถยนตเก็บขยะ จํานวน 1 คน

จาํนวนรถที่ใชในงานดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน
2. รถยนตบรรทุก 6 ลอ จํานวน 16 คัน
3. รถบรรทุกเททาย 6 ลอ (ดั้ม) จํานวน 4 คัน
4. รถบดลอเหล็ก จํานวน 1 คัน
5. รถเกรด จํานวน 1 คัน
6. รถตัก จํานวน 1 คัน
7. รถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 2 คัน
8. รถยนตเก็บขยะในบึงพลาญชัย จํานวน 2 คัน

ที่มา : กองชาง  เทศบาลเมอืงรอยเอด็  ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2554
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2.2 การประปาสวนภูมภิาค

การประปา : ขอมลูประปาในเขตอาํเภอเมอืงรอยเอด็

ขอมลูผูใชน้ําประปา
ประเภท ขอมลูการใชน้าํประปา พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ประเภทท่ีอยูอาศัย ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 2,824,250 3,221,490
จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 175,871 201,449

ประเภทราชการ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 761,458 811,726
จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 2,589 3,001

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 791,884 883,285

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 34,681 38,666
ประเภทรัฐวิสาหกิจ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 19,977 22,645

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 216 225

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 854,717 932,733
จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 16,280 18,249

ประเภทอุตสาหกรรม ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 171,921 184,451

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 658 711

ที่มา : การประปาสวนภมูภิาคจงัหวดัรอยเอด็ ณ  วนัที่ 12 มิถนุายน 2555

2.3 การไฟฟาสวนภูมภิาค
การไฟฟา : ขอมลูไฟฟาในเขตอาํเภอเมืองรอยเอด็

ขอมลูการบรกิารไฟฟา

ป พ.ศ.
ประเภททีอ่ยูอาศยั ประเภทธรุกจิ ประเภทหนวยงานราชการ

และรฐัวสิาหกจิ
ปรมิาณการใชไฟฟา

(หนวย)
จาํนวน
ผูใช
(ราย)

ปรมิาณการใชไฟฟา
(หนวย)

จาํนวน
ผูใช
(ราย)

ปรมิาณการใชไฟฟา
(หนวย)

จาํนวน
ผูใช
(ราย)

2553 225,771,366.00 181,727 168,887,688.84 14,309 35,506,896.00 11
2554 370,173,412.16 187,370 244,209,662.20 14,517 35,584,656.00 12

ที่มา : การไฟฟาสวนภมูภิาคจงัหวัดรอยเอ็ด ณ   วนัที่ 12 มิถนุายน 2555
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2.4 สถานวีิทยชุมุชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอด็  จํานวน 22 สถานี คือ

รหสัสถานี ชื่อสถานี คลื่นความถี่
07520581 OK LOVE F.M. 104.5 MHz
07520600 คนเมืองรอยเอ็ด 99.40
07520579 BOOM  RADIO 97.5
07520578 58 เรดิโอ 103.50
07520580 Earth  Media 87.50
07520609 คนรักบานเกิด 90.80
07520608 คนรักบานเกิด 103.40
07520668 เรดเรดิโอ 91.5
07520673 วทท.FM 103.0มหาชนMHz 103.00
07520638 บก.ช.1 96.00
07520585 คนของแผนดิน 103.50
07520706 แอดเรดิโอ 95.75
07520652 เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

R-Radio  Network วิทยาลัย
การอาชีพรอยเอ็ด 97.25

07520679 วทท.ศิริมงคลรอยเอ็ด 91.75
07520678 วทท.พูลเพชรสปอรตคลับ

จังหวัดรอยเอ็ด 100.25
07520582 บ.ก.ช.9 92.25
07520688 สถานีขาวเครือเนชั่นประจํา

รอยเอ็ด 104.50
07520702 หลักเมืองพลาญชัยรอยเอ็ด 90.60
07520650 พ่ีนองเอย 92.20
07520641 บานสันติสุข 92.50
07520627 ชุมชนพัฒนาทองถ่ิน 95วาไรตี้ 95.0
07520672 ลูกทุงเรดิโอ 108.00

ที่มา : สถานชีุมชนพัฒนาทองถิน่ 95 วาไรตี ้ ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555
- โทรทศันทางสาย (เคเบิล้ทวี)ี จํานวน 3 แหง คือ

1. เสียงไทยแลนด
2. กมลเคเบิ้ล
3. เมโทรเคเบิ้ล

- หนงัสือพมิพทองถิน่จังหวดัรอยเอด็
1. หนังสือพิมพพิราบขาว
2. คนขาว
3. หอการคา
4. ไทยนิวส
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- เสยีงไรสาย 20 จดุ (ในเขตเทศบาล)
- ไปรษณยีโทรเลข : จํานวน 1 แหง  คือ  สาขารอยเอ็ด
- องคการโทรศัพท มี 1 แหง คือ สาขารอยเอ็ด

2.5 เสนทางสายการบิน

ลําดับท่ี สายการบิน เสนทางการบิน เวลาออก เวลาถึง จํานวนวัน
1 นกแอร กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)-

รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอด็)
06.10 น.
17.50 น.

07.25 น.
19.05 น.

จันทร-พุธ-
ศุกร-อาทิตย

2. นกแอร รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)-
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสวุรรณภมูิ)

07.45 น.
19.25 น.

09.00 น.
20.40 น.

จันทร-พุธ-
ศุกร-อาทิตย

3. แฮปปแอร กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)-
รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอด็)

17.25 น. 18.40 น. จันทร-พุธ-
ศุกร-อาทิตย

4. แฮปปแอร รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)-
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมอืง)

19.00 น. 20.15 น. จันทร-พุธ-
ศุกร-อาทิตย

หมายเหตุ : ขอมลู  ณ  วนัที่ 30 มถินุายน 2555
3. ดานเศรษฐกจิ

3.1 ดานประกอบการ
ขอมลูสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอด็ ป พ.ศ. 2554

1. ธนาคาร จํานวน 15 แหง
2. โรงภาพยนตร จํานวน 2 แหง
3. โรงแรม จํานวน 10 แหง
4. สถานอาบอบนวด จํานวน 1 แหง
5. ศูนยการคา จํานวน 3 แหง
6 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5 แหง
7. สถานีขนสง จํานวน 1 แหง
8. สถานธนานุบาล

- เทศบาล จํานวน 1 แหง
- เอกชน จํานวน 2 แหง

9. ตัวแทนบริษัทประกันภัย จํานวน 10 แหง
10. บริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 14 แหง
11. หางสรรพสินคา จํานวน 3 แหง
12. สถานีบริการแกส จํานวน 2 แหง
13. รานทอง จํานวน 31 ราน
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สถานประกอบการตามเทศบญัญตัเิทศบาลเมืองรอยเอด็
1. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 133 ประเภท 265 แหง
2. สถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร

- พ้ืนท่ีมากกวา 200 ตารางเมตร จํานวน 24 แหง
- พ้ืนท่ีนอยกวา 200 ตารางเมตร จํานวน 386 แหง

3. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผม จํานวน 82 แหง
4. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 45 แหง
5. ตลาดเทศบาล จํานวน 3 แหง
6. ตลาดเอกชน จํานวน 1 แหง
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอด็ ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555

3.2 การทองเทีย่วในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จาํนวนแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอด็

1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด จัดสรางข้ึนตามพระราชประสงคของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ท่ีทรงมีพระราชประสงคใหมีสวนสาธารณะในเมือง  เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขตเมืองไวเปนสมบัติและใชประโยชนรวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเปนองคประธานใน
พิธีเปดสวน  พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม  พุทธศักราช 2529 เปนสวนท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง มีพ้ืนท่ี 124 ไร
แบงพ้ืนท่ีดิน 59 ไร  และพ้ืนท่ีน้ํา 65 ไร  ประกอบดวย 3 สวน  ดังนี้ สวนที่ 1 ตั้งอยูตรงขาม
ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด เปนท่ีตั้งหอนาฬิกา  และศาลาจัตรมุขอันเปนสัญลักษณแหงสถานท่ีเสด็จพระ
ราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เพ่ือบําบัดทุกข  บํารุงสุข  แกราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด  เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 สวนที่ 2 คือบึงพลาญชัย เปนสวนสาธารณะอยูกลางเมือง  ประชาชนใชเปนท่ี
พักผอน  เปนสถานท่ีใชจัดงานประเพณี ตางๆ  ในเทศกาลสําคัญของจังหวัดรอยเอ็ด  มีหนองน้ําขนาด
ใหญ (บึง) เปนเกาะกลางบึงซึ่งมีอยูแหงเดียวในเมืองรอยเอ็ด สวนที่ 3 เรียกวา  บึงนอย เปนท่ีตั้ง
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  เปนแหลงรวบรวมและอนุรักษพันธุสัตวน้ําพ้ืนเมือง

2. บึงพลาญชัย เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญและถือเปนสัญลักษณของจังหวัดรอยเอ็ด
ตั้งอยูใจกลางเมืองในเขตเทศบาล  มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญ   มีน้ําลอมรอบ    เนื้อท่ีประมาณ
200,000 ตารางเมตร  มีสะพานเชื่อมสูเกาะ 3 ดาน  เปนท่ีประดิษฐานของศาลเจาพอหลักเมือง
ซึ่งเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ คูบานคูเมือง  พุทโธดมเปนพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญและพระราชา
นุสาวรียสมเด็จยา  ตั้งประดิษฐานกลางสวนดอกไม  ตกแตงบริเวณไวอยางสวยงาม  มีปลานานาชนิด
อยูเปนจํานวนมาก  มีพันธุไมตาง ๆ  รมรื่น  มีสิ่งกอสรางจําลอง  เชน  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเปน
สวนสัตวและน้ําตกจําลอง  สระบริสุทธิ์  สวนสุขภาพและสนามเด็กเลน  เปนตน  เหมาะสําหรับเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจและจัดงานประเพณีตาง ๆ
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3. สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนสุนทร

เทพขางวัดบึงพลานชัย  มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร  เปนโครงการท่ีกรมประมง  ไดจัดทําข้ึนตามนโยบายของ
ฯพณฯ  อนุรักษ  จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ    เปนแหลงเผยแพรความรู  ความเขาใจ
เก่ียวกับทรัพยากรของสัตวน้ําของทองถ่ินใหแกเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน

4. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี เปนพระพุทธรูปปางประทานพรท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย สูง 101 ศอก (67.85 เมตร) สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่ีฐานพระพุทธรูป
องคนี้เปนหองพิพิธภัณฑจํานวนหลายหอง  ประดิษฐานอยูท่ีวัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชน
ท่ัวไปเรียกวา “พระเจาใหญวัดบูรพา”

5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต  เปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติท่ีจัดตั้งข้ึนตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมือง  เปนสถานท่ีจัดแสดงและ
รวบรวมเรื่องราวนารูทุกดานของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑแหงชาติรอยเอ็ดจัดตั้งข้ึนตามดําริของทาน
ศาสตราจารย  ดร.กอ  สวัสดิพาณิชย  ในอันท่ีจะเปนพิพิธภัณฑศิลปะหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผาไหมและ
ผาพ้ืนเมือง  ตอมาเม่ือกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมือง  จึงไดทําการ
ปรับปรุงเ พ่ิมเติมเนื้อหาในการจัดแสดงใหครอบคลุมขอมูลของจังหวัดทุกดาน  ท้ังดานภู มิศาสตร
ประวัติศาสตร  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลสําคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  ไดรับการ
ประกาศวา  เปนพิพิธภัณฑประจําเมืองแหงแรกของประเทศ

6. คลองคูเมือง ลักษณะเปนคลองขนาดกวางโดยเฉลี่ย 15 – 25 เมตร  พรอม
คูดินโดยรอบเมืองมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 6,000 เมตร  ขุดข้ึนมาตั้งแตสมัยโบราณ  เพ่ือ
ปองกันการโจมตีของศัตรู  ซึ่งถือเปนแหลงโบราณสถานคูบานคูเมือง  และข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานแหงชาติ

ขอมลูดานกีฬา  นนัทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีสําหรับเลนกีฬา นันทนาการและสถานท่ี

พักผอนหยอนใจหลายแหง  ดังนี้
สนามกีฬาอเนกประสงค  จํานวน 22 แหง
สนามตะกรอ  จํานวน 31 สนาม
สนามฟุตบอล  จํานวน 7 สนาม
สนามฟุตบอล 7 คน จํานวน 7 สนาม
สนามบาสเกตบอล  จํานวน 4 สนาม
สนามเด็กเลน  จํานวน 3 แหง
สนามเปตอง   จํานวน 30 สนาม
สนามวอลเลยบอล   จํานวน 4 สนาม
สนามแบดมินตัน จํานวน 7 สนาม
สนามเทนนิส จํานวน 3 สนาม
หองสมุดประชาชน  จํานวน 1 แหง
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  จํานวน 1 แหง
และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (ศูนยฟตเน็ต) จํานวน 2 แหง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบ  จํานวน 2 แหง

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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ขอมลูการเดนิทางของผูมาเยีย่มเยือนจงัหวดัรอยเอ็ด

รายการขอมลู
ป 2553 ป 2554

ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม

จํานวนผูมาเยือน
- จํานวนนักทองเท่ียว
- จํานวนนักทัศนาจร

420,851
681,850

3,940
6,406

424,791
688,256

366,174
611,473

420,851
5,828

787,025
617,301

จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน
จําแนกประเภทการเดินทาง
- เครื่องบิน
- รถโดยสารประจําทาง
- รถสวนตัว
- อ่ืน ๆ

-
1,700
2,701

108,300

10,000
-

86
800

10,000
1,700
2,787

109,100

-
86,500
7,000

884,417

65,700
-

61,740
293,893

65,700
86,500
68,740

1,178,310
จํานวนนักทองเท่ียวจําแนก
ตามประเภทท่ีพัก
- โรงแรม/รีสอรท
- เกรทเฮาส/บังกะโล/บานญาติ/
บานเพ่ือน
- ท่ีพักในอุทยานแหงชาติ
- อ่ืน ๆ

-
11,027

81,647
10,100,027

517
900

93
-

517
11,927

81,740
10,100,027

1,842
-

-
-

104
-

-
-

1,946
-

-
-

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
ของนักทองเท่ียว(วัน)

5.05 2.62 7.67 2.57 2.37 4.94

คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน/บาท
- จํานวนนักทองเท่ียว
- จํานวนนักทัศนาจร

464.03
488.64

827.85
883.19

1,291.88
1,374.83

607.69
671.46

701.96
801.08

1,309.65
1,472.54

รายไดจากการทองเท่ียว
- จํานวนนักทองเท่ียว
- จํานวนนักทัศนาจร

631.97 720.40 1,352.37 18.52 7.40 25.92

ขอมลูจาก : ทองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัรอยเอด็ ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555

4. สภาพสังคม
4.1 ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอด็ มทีัง้หมด 20 ชมุชน แบงออกเปน 3 เขต  ดังนี้
เขตที่ 1 จํานวน 6 ชุมชน  ประกอบดวย
1. ชุมชนวัดปาเรไร
2. ชุมชนวัดคุม
3. ชุมชนวัดเหนือ
4. ชุมชนทานคร
5. ชุมชนวัดบึง
6. ชุมชนศิริมงคล
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เขตที่ 2 จํานวน 8 ชุมชน  ประกอบดวย
1. ชุมชนพระอารามหลวง
2. ชุมชนรอบเมือง
3. ชุมชนวัดเวฬุวัน
4. ชุมชนศรีอุดม
5. ชุมชนบานหนองหญามา
6. ชุมชนทุงเจริญ
7. ชุมชนพิพิธภัณฑ
8. ชุมชนม่ันคงพัฒนา
เขตที่ 3 จํานวน 6 ชุมชน  ประกอบดวย
1. ชุมชน บขส.
2. ชุมชนตลาดหนองแคน
3. ชุมชนจันทรเกษม
4. ชุมชนโรงเรียนเมือง
5. ชุมชนราษฏรอุทิศ
6. ชุมชนโรงพยาบาล

4.2 วดั ไดแก
1. วัดบูรพาภิราม (วัดพระอารามหลวง)
2. วัดบึงพระลานชัย (วัดพระอารามหลวง)
3. วัดกลางม่ิงเมือง (วัดพระอารามหลวง)
4. วัดสระทอง
5. วัดสระแกว
6. วัดเหนือ
7. วัดปาเรไร
8. วัดเวฬุวัน
9. วัดราษฎรศิริ
10. วัดคุมวนาราม
11. วัดสวางอารมณ
12. วัดราษฎรอุทิศ
13. วัดทานคร
14. วัดบานหนองหญามา

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
4.3 งานประเพณแีละงานเทศกาลทองถิน่ทีส่าํคัญ

1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดข้ึนในวันศุกร เสาร อาทิตยแรกของเดือนมีนาคมทุกป
2. งานประเพณีสงกรานต จัดข้ึนในวันท่ี 13 – 15 เมษายน ของทุกป
3. งานเลี้ยงสักการะเจาพอเจาพอมเหศักดานุภาพ จัดข้ึนในวันพุธแรก เดือน 6 ของทุกป
4. งานเลี้ยงสักการะเจาพอเจาหลักเมือง  จัดข้ึนในวันพุธแรก เดือน 7 ของทุกป
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5. งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกป (จัดข้ึนกอนวัน
เขาพรรษา 1 วัน)

6. งานประเพณีออกพรรษา จัดข้ึนในแรม 14 คํ่า เดือน 11 ของทุกป (จัดข้ึนกอนวัน
ออกพรรษา 1 วัน)

7. งานกฐิน 101 กอง จัดข้ึนในวันเสารท่ี 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
8. งานประเพณี “สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป” จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกป
ที่มา : กองการศกึษา  เทศบาลเมืองรอยเอด็

4.4. การศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 8 แหง   ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
4. โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
5. โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน 1 แหง เปดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล
สถิตจิาํนวนโรงเรยีน หองเรยีน บุคลากร และนกัเรยีน ทีส่ังกัดเทศบาลเมืองรอยเอด็ (ปการศกึษา 2555)

ชื่อโรงเรียน

จํานวนบุคลากร (คน) นักเรียน (คน)

จํานวน พนัก พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางตาม

ภารกิจ ลูกจาง อนุ ประถม มัธยม มัธยม
หองเรียน งาน เงิน เงิน เงิน บาล ประจํา บาล ศึกษา ศึกษา ศึกษา

(หอง) ครู รายได อุดหนุน รายได อุดหนุน (ภารโรง) ตอนตน
ตอน
ปลาย

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 45 61 5 1 7 1 2 - 834 545 251
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 11 16 - - - 1 2 90 213 - -
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 15 17 3 1 - 1 - 91 306 - -
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 22 25 - 1 1 1 1 100 331 205 -
โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 27 35 2 1 3 1 1 85 280 304 118
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 22 32 - - 2 1 2 91 328 209 -
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 9 14 1 - - 1 1 65 182 - -
โรงเรียนเทศบาลอนุบาลรอยเอ็ด 10 12 - - 2 1 - 199 30 - -
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 12 8 - 2 - 5 - 177 - - -

รวม 173 220 11 6 15 13 9 898 2,504 1,263 369
ที่มา : กองการศกึษา  เทศบาลเมอืงรอยเอด็ (จาํนวนครขูองศนูยพฒันาเดก็เลก็เปนพนกังานจางตามภารกจิ)

ณ  วนัที่ 10 มถินุายน 2555
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ดานอาคารสถานที่

ขอมลูอาคารสถานที่
โรงเรียน

ที่ รายการ ศนูยพฒันา
เดก็เลก็

ท. 1 ท. 2 ท. 3 ท. 4 ท. 5 ท. 6 ท. 7 รวม

1 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 - - - - - - 1 2
2 อาคารเรียน 2 ชั้น - - - - - - 1 - 2
3 อาคารเรียน 3 ชั้น - 1 1 1 1 2 1 1 8
4 อาคารเรียน 4 ชั้น - 3 1 - 2 1 1 - 8
5 อาคารอเนกประสงค - 1 - - - 2 1 1 5
6 โรงอาหาร - 1 1 1 1 1 - 1 7
7 หองน้ําหองสวม (หอง) 17 115 28 11 41 37 64 23 340
8 หอประชุม - 1 - - 1 1 - - 3
9 อาคารหองสมุด - 1 - 1 1 - - - 4
10 อาคารปฐมวัย 1 - - - - 1 1 1 5
11 ใตถุนอาคารบริการ - 2 1 - 2 2 1 - 8

ท.1 = โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ท.2 = โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ท.3 = โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ท.4 = โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
ท.5 = โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
ท.6 = โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
ท.7 = โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
ท.8 = โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

= ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ที่มา : กองการศกึษา  เทศบาลเมืองรอยเอด็
พาหนะกองการศึกษา จาํนวน 6 คัน

1. รถบัส จํานวน 3 คัน
2. รถหกลอ จํานวน 1 คัน
3. รถตู จํานวน 1 คัน
4. รถกระบะ 4 ประตู จํานวน 1 คัน

ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ   แบงสถานศึกษา
ออกตามลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้

1. สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครฐั มีดังนี้
1.1 สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ซึ่งมีเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ไดจัดการศึกษาแบงเปน 5 ระดับคือ
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน 1 แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดบัชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน

2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน 4 โรงเรียน

คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรวม) จํานวน 2 แหง
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา) จํานวน 1
แหง  คือ  โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด

1.2 สงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร แบงออกเปน 6 ระดับ
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน 1 โรงเรียน

คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน

1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียน

รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน 3 แหง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด
- นอกจากนี้ยังมีศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน

จํานวน 1 แหง คือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
1.3 สังกัดกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดเหนือ
2. สถานศกึษาสังกดัภาคเอกชน มีดังนี้

2.1 ศูนยรับเลี้ยงเด็ก  มี 2 แหง
2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี 2 แหง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา

และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย
2.3 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี 1 แหง

คือ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน
2.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี 1 แหง  คือ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีรอยเอ็ด
2.5 โรงเรียนกวดวิชามี 7 แหง คือ  บิ๊คบุค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เดอะเบนส

กวดวิชา อ.อุ กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอารซี และ Smart Brain Roi-Et
2.6 โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Canread

โรงเรียนแคมบริดจ
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4.5 การสาธารณสุข

- สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบดวย
1. โรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 1 แหง
2. โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แหง
3. คลินิกเอกชน จํานวน 60 แหง
4. ศูนยแพทยชุมชน จํานวน 2 ศูนย
5. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 3 แหง
6. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน 20 แหง และมีจํานวน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 214 คน

สถิตผิูรบับริการทีพ่บโรคระบาดวทิยาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอด็
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

โรค/กลุมอาการ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย

ไขเลือดออก 109 63 24 66 100
อุจจาระรวงอยางแรง 640 673 484 565 560
เลปโตสไปโรซิส - - 1 - 2
มือ,เทา,ปาก 3 - 1 - 3

การจดับรกิารหนวยสาธารณสขุเคลื่อนที่เทศบาลเมืองรอยเอด็
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

ป พ.ศ. จาํนวนครัง้ที่ออกหนวย จาํนวนผูรับบรกิาร คาเวชภณัฑทีใ่หบรกิาร
2550 15 1,800 คน 30,000 บาท
2551 17 2,000 คน 40,000 บาท
2552 16 2,200 คน 40,000 บาท
2553 18 2,600 คน 50,000 บาท
2554 17 2,521 คน 35,000 บาท

สถิตกิารควบคมุโรคพิษสนุขับาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอด็
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

ป พ.ศ. ฉีดวคัชนีปองกนัโรคพิษสนุขับา(ตวั) ฉีดยาคมุกาํเนิดสนุขั (ตวั)
2550 1,168 213
2551 1,087 179
2552 1,112 211
2553 1,007 198
2554 1,131 187

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม   เทศบาลเมืองรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555
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4.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมืองรอยเอด็

1. อัตรากําลังเจาหนาท่ี จํานวน 51 คน
2. รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 คัน
3. รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวและฉีดโฟมพรอมอุปกรณ  ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
4. รถบรรทุกน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร จํานวน 2 คัน
5. รถบันไดกูภัย  ขนาดความสูง 15 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน
6. รถยนตตรวจการณ จํานวน 1 คัน
7. เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิค จํานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
9. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
10. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (อยูท่ีตั้งและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 21 เครื่อง
11. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหงพรอมตู

(ตามยานชุมชนและสถานท่ีราชการสังกัดเทศบาลฯท่ีมีความเสี่ยงภัย) จํานวน 115 เครื่อง
12. เก็บสํารองไวท่ีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 13 เครื่อง
13. เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน 6 ชุด
14. ชุดผจญเพลิงประกอบดวย เสื้อ  รองเทา  หมวก จํานวน 51 ชุด
15. รอกชวยชีวิต ความยาว 60 เมตร จํานวน 2 ชุด
16. เครื่องอัดอากาศ (อัดอากาศใหเครื่องชวยหายใจ) จํานวน 1 เครื่อง
17. เครื่องระบายควัน จํานวน 1 เครื่อง
18. ทอธารประปาดับเพลิง จํานวน 108ทอ
19. แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติ จํานวน 5 แหง
20. เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
21. เปลพยาบาล จํานวน 4 เปล
22. แผงก้ันจราจร จํานวน 15 แผง
23. ปายสัญญาณไฟหยุดตรวจจราจร จํานวน 2 ปาย
24. สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 560 คน

สถิตเิพลงิไหมในรอบป 2553
- ในเขตเทศบาล 3 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 105,000 บาท
- นอกเขตเทศบาล 9 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 1,635,000 บาท
สถิตเิพลงิไหมในรอบป 2554
- ในเขตเทศบาล 25 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 2,527,000 บาท
- นอกเขตเทศบาล 22 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 792,000 บาท
ที่มา : สาํนักปลดั  เทศบาลเมอืงรอยเอด็  ณ  วนัที่ 16 กรกฎาคม 2555

5. สภาพสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ
5.1 แหลงน้ํา : แหลงน้ําในพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงรอยเอด็  ไดแก

- บึงพลาญชัย มีพ้ืนท่ี 65 ไร  พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา 480,000 ลูกบาศกเมตร
- คลองคูเมือง มีพ้ืนท่ี 14 ไร  พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา 56,000 ลูกบาศกเมตร
- สระแกว     มีพ้ืนท่ี 9.2 ไร  พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา 21,000 ลูกบาศกเมตร
- สระฮาง     มีพ้ืนท่ี 9.2 ไร  พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา 22,154 ลูกบาศกเมตร

ทีม่า : กองชาง    เทศบาลเมืองรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มถินุายน 2555
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5.2 ระบบกาํจัดขยะมลูฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  มี 2 แหง

1. สถานท่ีกําจัดขยะ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานหนองนาสราง  ม. 10 ตําบลเหนือเมือง
ริมถนนรอยเอ็ด-กาฬสินธุ  อ. เมือง จ.รอยเอ็ด  พ้ืนท่ี 20 ไร 3 งานเศษ และตั้งอยูในเขตบานข้ีเหล็ก ม.3
ตําบลอุมเมา  อ.ธวัชบุรี  จ.รอยเอ็ด  พ้ืนท่ี 112 ไร

2. สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  วันละประมาณ 60 ตัน  และมีทองถ่ินท่ีอยู

ใกลเคียงใชพ้ืนท่ีรวมกัน  เชน  อบต.เหนือเมือง  อบต.รอบเมือง  และอบต.ดงลาน วันละประมาณ 30 ตัน
รวมแลวมีปริมาณขยะท่ีไมฝงกลบ  ประมาณ 90 ตัน/วัน

3. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- การคัดคานการใชพ้ืนท่ีกําจัดขยะ 112 ไร ท่ีอําเภอธวัชบุรี สวนพ้ืนท่ีท่ีใชอยูปจจุบัน

20 ไร 3 งานเศษ  ไมเพียงพอตอการใชวิธีฝงกลบ องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียงมาใชพ้ืนท่ี
รวมกัน  ทําใหบอฝงกลบเต็มเร็ว

การใหบรกิารจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู
อัตรากาํลงัเจาหนาที่

1. พนักงานขับรถขยะ จํานวน 16 คน
2. พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 42 คน
3. พนักงานปดกวาดถนน, ตลาด จํานวน 62 คน

ระบบเกบ็รวบรวมและขนสงมลูฝอย
1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเปน
- ถังพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จํานวน 100 ใบ
- ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500 ใบ
- ถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร จํานวน 50 ใบ
2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเปน
- ขนาด 18 ตัน จํานวน 5 คัน (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค)
- ขนาด 12 ตัน จํานวน 6 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
- ขนาด 8 ตัน จํานวน 2 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
- ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร จํานวน 40 คัน
4. รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา ขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
5. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร ขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คัน
6. รถกวาดและดูดฝุน ถังบรรจุผงขนาด 3 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
7. รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 2 คัน
8. รถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
9. เครื่องสูบน้ํา ขนาด  10 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
10. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
11. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555



21

การเกบ็ขนมลูฝอยของเทศบาลเมอืงรอยเอด็
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

ปงบประมาณ ปริมาณมลูฝอย(ตัน) เฉลีย่ (ตนั/วนั)
2550 27,375 75
2551 28,470 80
2552 29,200 80
2553 30,660 85
2554 30,660 90

จาํนวนพนกังานรกัษาความสะอาดและจาํนวนรถทีใ่ชในการปฏิบตังิาน

ป พ.ศ.
การเกบ็ขนขยะมลูฝอย

การรักษาความสะอาดจาํนวนรถ
(คนั)

พนกังาน
ขับรถ(คน)

พนกังาน
เกบ็ขน(คน)

จาํนวนเทีย่ว
(เฉลีย่/วนั)

น้าํหนกั/วนั
(ตนั)

2552 13 16 38 26 80 45 คน
2553 14 16 42 28 85 45 คน
2554 14 16 42 28 90 45 คน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555

6. การเมอืงการบรหิาร

6.1 การบริหาร : เทศบาลเมืองรอยเอ็ด แบงสวนการบริหารออกเปนฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหาร

- สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน    ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจํานวน 18 คน
ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน

- นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

นายกเทศมนตรี ไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 3 คน ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล
เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามหลักเกณฑ
นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน  ซึ่งมิใชสมาชกิสภาเทศบาลได

นายกเทศมนตรี  จะทําหนาท่ีฝายบริหาร โดยการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย
ท่ีไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว

พนักงานเทศบาล ทําหนาท่ีเปนฝายผูปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน/โครงการตาง ๆ
ท่ีคณะผูบริหารกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด



ทีม่า : สาํนกัปลัดเทศบาลเมืองรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555

โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอด็

คณะผูบริหารสภาเทศบาล

ปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานเทศบาล ระดับ 9 )

สถานธนานุบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองปลดัเทศบาล ( นกับริหารงานเทศบาล ระดับ 8 )รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานเทศบาล ระดบั 9)
)

กองชาง กองสวสัดกิารสังคมกองวชิาการและแผนงานกองการศกึษากองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมกองคลงัสาํนกัปลดัเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ฝายอาํนวยการ
ปลัดเทศบาล- งานการเจาหนาที่

- งานควบคุมเทศพาณิชย

ฝายปกครอง
ปลัดเทศบาล
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบรอย

และความมั่นคง
ฝายบรหิารงานทัว่ไป

- งานธรุการ
- งานเลขานกุารผูบริหาร
- งานรฐัพิธี

ฝายบรหิารงานคลัง

- งานการเงินและบัญชี

ฝายพฒันารายได
- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชน

ฝายแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบยีนทรพัยสนิ

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

- งานธุรการ

ฝายควบคมุอาคารและผงัเมอืง

- งานควบคุมอาคาร
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม
- งานผังเมือง

ฝายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครือ่งจกัรกล
- งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
- งานวางระบบจราจร

- งานพัสดุและทรัพยสิน

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

ฝายบรหิารงานสาธารณสขุ

- งานแผนงานสาธารณสุข
- งานเผยแพรและฝกอบรม
- งานรกัษาความสะอาด
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ฝายบรกิารสาธารณสขุ

- งานศูนยบรกิารสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย
- งานปองกันและควบคุมโรค
- งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย

ฝายบรหิารงานทัว่ไป
งานธุรการ

ฝายบรหิารการศกึษา

- งานบริหารโรงเรียน
- งานบริหารวิชาการ
- งานนเิทศการศึกษา
- งานสงเสรมิคุณภาพ

และมาตรฐานหลักสูตร

ฝายสงเสรมิการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

- งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา
- งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน
- งานอนุรกัษโบราณสถาน
- งานสถานแสดงพันธุสัตวน้าํ

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

- งานธรุการ
- งานนติิกรรมสัญญา
- งานรับเรือ่งราวรองทกุข
- งานบรกิารและเผยแพรวชิาการ
- งานบรกิารขอมูลขาวสาร

ของทองถิน่
ฝายแผนงานและงบประมาณ

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายสงัคมสงเคราะห

- งานสังคม
สงเคราะห

ฝายพฒันาชมุชน

- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการ

เดก็และเยาวชน

ฝายสงเสรมิสิ่งแวดลอม

- งานสุขาภิบาล
- งานอนามัยส่ิงแวดลอมควบคุม-

มลพิษและเหตุรําคาญ

- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ

- งานธุรการ

ฝายพสัดแุละทรพัยสนิ

- งานธุรการ
- งานธรุการ

22
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเปน ดังนี้
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองวิชาการและแผนงาน
3) กองชาง
4) กองคลัง
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6) กองการศึกษา (มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8 แหงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง)
7) กองสวัสดิการสังคม
8) หนวยงานตรวจสอบภายใน
9) สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)  1 แหง

อัตรากาํลงัเจาหนาทีใ่นสวนตาง ๆ  เทศบาลเมืองรอยเอด็

บัญชแีสดงจํานวนพนกังานเทศบาลสามญั พนกังานครเูทศบาล
ลกูจางประจาํและพนักจางเทศบาล

สวนการบรหิาร พนกังาน
เทศบาลสามัญ

พนกังาน
ครเูทศบาล

ลูกจางประจํา พนกังานจาง
ทัว่ไป

พนกังานจาง
ตามภารกจิ

- สํานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองชาง
- ตรวจสอบภายใน
- สถานธนานุบาล

27
11
22
17
15
7

22
-
6

-
-
-

220
-
-
-
-

6
-
-

10
5
1
4
-
-

40
4
4

19
60
-

25
-
-

23
6
3

37
24
3

19
-
-

รวม 127 220 26 152 115

ที่มา : สาํนักปลดัเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด     ณ  วนัที่ 30 มถินุายน 2555



ที่มา : กองคลงั    สาํนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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6.2 สถานะการคลงัเทศบาลเมอืงรอยเอด็

รายรบั  ปงบประมาณ 2550 – 2554

ประเภท 2550 2551 2552 2553 2554
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดคาธรรมเนียม

คาปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย

5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หรือเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ระบุวัตถุประสงค

7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

84,057,079.83
5,563,270.25

8,243,725.62
1,772,682.19

44,889,854.00
161,630,198.28

5,350,000.58

81,382,805.76
5,682,741.44

10,375,493.10
2,116,625.86

158,036,342.09
44,575,053.08

8,927,010.93

77,658,152
8,733,050.08

8,590,627.69
2,926,126.95

151,106,703.41
39,466,672.04

3,530,406.65

101,626,789
8,695,053.10

8,272,120.07
3,706,252.79

67,236,116.00
143,904,271.06

3,200,512.90

109,776,074.96
8,672,440.80

8,418,926.92
4,337,745.15

84,086,529.00
159,836,201.89

5,294,139.30
รวม 311,506,810.75 311,096,072.26 292,011,738.82 336,641,114.92 380,422,058.02

รายจาย  ปงบประมาณ 2550 – 2554

ประเภท 2550 2551 2552 2553 2554
1. รายจายงบกลาง
2. รายจายตามแผนงาน (รวม)
2.1 รายจายประจํา
- หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
- หมวดคาจางชั่วคราว
- หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- หมวดคาสาธารณูปโภค
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจายอื่น
2.2 รายจายเพ่ือการลงทุน
3. รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรือเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค

15,117,525.66
117,989,406.78
105,967,197.18
28,102,575.98
16,723,147.67
51,761,132.69
5,026,706.84
4,319,834.00

33,800.00
12,022,209.60

161,591,900.94

18,494,085.69
222,923,514.79
201,860,454.79
91,404,913.42
20,612,004.76
79,110,282.19
2,470,675.42
6,657,079.00
1,605,500.00

21,063,060.00
44,575,053.08

17,194,252.29
231,571,222.25
219,931,599.77
104,602,547.99
22,277,112.79
73,167,712.14
4,774,668.15

10,793,558.70
4,316,000.00

11,639,622.48
38,880,767.04

17,977,659.56
163,593,923.73
154,998,123.73
33,359,735.29
23,246,904.43
69,562,189.88
6,134,137.19

14,401,291.69
8,293,865.25
8,595,800.00

143,904,271.06

16,243,455.24
183,200,612.16
169,590,974.16
34,766,663.17
22,592,338.20
65,947,312.27
3,478,911.21

12,770,699.31
35,000.00

13,609,638.00
159,836,201.89

รวม 294,698,833.38 285,992,653.56 287,646,241.58 325,475,854.35 359,280,269.29
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แผนภมูแิสดงสถานะการคลงั  เทศบาลเมอืงรอยเอด็

การเปรยีบเทยีบรายจายประจาํ/รายจายเพือ่การลงทนุ

หนวย : ลานบาท



26
เงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลจดัสรรให

(เงนิอดุหนนุทกุประเภท)

ขอมลูดานพาณชิย

1. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 1 แหง
2. สถานธนานุบาลเอกชน จํานวน 2 แหง

สถานธนานุบาล
ชื่อ / รายการ 2550 2551 2552 2553 2554

1. เงินทุน
2. เงินทุนหมุนเวียน
3. กําไรสุทธิ
4. จํานวนผูใชบริการ
5. ทรัพยสินหลุดจํานํา

49,144,562.00
4,250,802.55
7,055,419.53

31,898.00
3,023,600.00

53,025,072.74
5,364,566.08
9,753,756.51

34,033.00
5,897,700.00

58,404,406.61
6,794,796.79

12,354,175.51
35,309.00

5,645,205.00

65,232,490.08
7,952,532.78

14,459,150.51
38,254.00

2,888,600.00

73,307,333.40
9,434,917.62

17,154,395.67
39,367.00

4,603,800.00

ที่มา : สถานธนานบุาล  เทศบาลเมอืงรอยเอด็

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



บทที่ 3

การวเิคราะหศกัยภาพการพฒันาทองถิน่

3.1 ยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดัรอยเอด็

1. วสิยัทัศนของจังหวดั
"เปนผูนําการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก เมืองแหงการทองเท่ียววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข"

2. พันธกจิ
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ
2.2 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการใหไดมาตรฐาน
2.3 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมเปนภูมิคุมกันสังคม

3. ประเดน็ยุทธศาสตรการพฒันา
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขันได
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง

4. เปาประสงค
4.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร
4.2 เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการให

สามารถแขงขันได
4.3 เพ่ือสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได
4.4 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน
4.5 เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

5. ตวัชีว้ดัและเปาหมายการพัฒนา
5.1 พ้ืนท่ีผลิตขาวหอมมะลิตามระบบ GAP เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ตอป
5.2 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

รอยละ 5 ตอป
5.3 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑ จปฐ. รอยละ 5 ตอป
5.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการมลพิษดานดิน น้ํา และปาไม ระดับ 5 ตอป
5.5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 ตอป
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6. กลยุทธการพฒันาจงัหวดั
ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสรมิการผลติภาคการเกษตรใหแขงขนัได
กลยทุธ : ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ GAP ดวยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
(Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม ควบคูไปกับการจัดการระบบสงน้ํา
และกระจายน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การใชเมล็ดพันธดี และการจัดการองคกรเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปขาวสาร ท้ัง
ผูประกอบการภาคเอกชน และองคกรเกษตรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถแขงขันได พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดรอยเอ็ด รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตลอดจนหวงโซการผลิตท่ีสามารถสรางมูลคาและคุณคาผลิตภัณฑ

3) พัฒนาระบบตลาดขาวหอมมะลิ โดยพัฒนาชองทางการตลาดตรงสูผูบริโภคท้ังภายในและ
ตางประเทศ รวมถึงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิรอยเอ็ด และสรางคุณคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสรมิอตุสาหกรรมการผลิต การทองเที่ยว และการบรกิาร
กลยทุธ : พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ มี

แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ใหไดมาตรฐาน และยกระดับการใหบริการดานการ

ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ
2) พัฒนาแหลงทองเท่ียวหลัก ไดแก พระมหาเจดียชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัย บอพันขัน

โดยการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความสมบูรณ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยางเพียงพอ

ยุทธศาสตรที่ 3 : พฒันาคนและสงัคมใหเขมแขง็
กลยทุธ : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรใหแกประชาชนอยางเพียงพอ และสราง ปรับปรุงการคมนาคมใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม โดยการใหการศึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน และการฝก
ทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได รวมท้ังการเสริมสรางสังคมใหสงบสุข โดยการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สรางมาตรการระวัง ปองกัน และชวยเหลือในการรักษาความสงบเรียบรอย
ภัยพิบัติ และปญหายาเสพติด

กลยทุธ : 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม มีแนวทางการพัฒนา คือ
- พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม

กลยทุธ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา คือ
- ยกระดับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)

ที่มา : สาํนักงานจังหวดัรอยเอด็  ณ  วนัที่ 30 มิถนุายน 2555
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นโยบายการบริหารเทศบาลเมอืงรอยเอด็

1. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน
แนวทางการพฒันา

1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหได
มาตรฐานและเพียงพอ

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขายครอบคลุม
ท่ัวเขตเทศบาล

3. สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยงประสานกันได
อยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมีสัญญาณไฟ
ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ

5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด
6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงคสราง

จิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด
7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหแก

ชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม
9. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยาง

ท่ัวถึง
10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพทและ

การสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน

ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน
12. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร  สถานท่ี ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจน

เกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี
13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง รวมท้ังท่ีของหนวยงาน

ราชการ  เอกชน
2. นโยบายดานเศรษฐกจิ

แนวทางการพฒันา
1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและประชาสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ
3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาท่ีระลึกของชุมชน
4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาด

ใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ
5. สนับสนุนใหประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบอาชีพ

และการดําเนินชีวิต
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6. สงเสริม ปรับปรุง เผยแพร สนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว  เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน

3. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม
แนวทางการพฒันา
1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน
2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ

เชน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    ภาคเอกชน
ชุมชนและครอบครัว

3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการ

คนควาความรูของครอบครัวและชุมชน
5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมดุล

สัมพันธกัน    ท้ังหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรท่ีเนนความสนใจของผูเรียน
และหลักสูตรทองถ่ินท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน

6. สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคนควา วิจัย การสาธิต
การสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กท่ีมีปญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

7. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
ตลอดท้ังการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปนทรัพยากร
ดานการเรียนการสอนรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน

9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย
ถูกตองเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง

10. สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ
ท้ังในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน
12. สนับสนุน  ทํานุ  บํารุงศาสนา

4. นโยบายดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางการพฒันา
1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา
2. สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอ

สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัด

กิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมท้ังจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและ
เลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง

5. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางท่ัวถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอยควบคูกับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ
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7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใหมี

มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ
8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ

อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได
9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
10. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาท่ีท้ังตอ

ตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพแกสังคม

11. สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   และรวมมือกัน
เผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
แนวทางการพฒันา

1. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนท่ีสีเขียว     เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียว
พ้ืนท่ีโลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมท้ังเพ่ือเปนการ
เสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน

2. สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง   ภูมิภาคและทองถ่ินอ่ืน
องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนได
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความรวมมือในการ
ปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยาง
เหมาะสม

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา
6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและการ

กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
6. นโยบายดานการบรหิาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพฒันา
1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ    มุงของผลสัมฤทธิ์

การบริหารงบประมาณ
2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ิมองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และการพัฒนาทองถ่ิน
3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคมท้ังภาค

ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวมคิด
รวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คาธรรมเนียมท่ีมุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคมอยาง
ท่ัวถึง



32

5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง

6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหเนน
ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส

7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน

8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยางท่ัวถึง
9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย

และเหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน
10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ

ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน
นโยบายเรงดวนผูบรหิาร
1. ปญหาขยะมูลฝอย
2. คลองคูเมือง บริเวณสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดยายออกแลว ซึ่งบริเวณดังกลาวจัดทําเปน

สวนเฉลิมพระเกียรติใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว
3. ปญหาดานสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการปองกันปญหาน้ําทวม โดยประสานกรมชลประทานให

ออกแบบประตูน้ําเพ่ือระบายน้ําออกไปลําน้ําชี
4. ไดดําเนินการจัดทําประชาพิจารณถนนวงแหวนชั้นใน ซึ่งเหลือบริเวณโรงพยาบาลจุรีเวช –

ทางไป จังหวัดยโสธร ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร หากดําเนินการทําจะแลวเสร็จป 2558 ซึ่งเทศบาลฯจะไดรวม
กําหนดทิศทางของการระบายน้ําชี

5. เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเตรียมตอนรับอาเชียนในป 2558 ซึ่งภาษาท่ีใชหลักคือ ภาษาอังกฤษ
6. กอสรางทอระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ  เนื่องจากเวลาฝนตกน้ํายังคงทวมขัง
7. ประสานโครงขายถนนเชื่อมโยงระหวาง อปท.ใกลเคียง
8. ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาของปท่ีผานมา
9. ประสานขอความอนุเคราะหโยธาธิการและผังเมือง เรงรัดโครงการถนนผังเมืองสาย จ7 เริ่ม

จากถนนรณชัยชาญยุทธ ถึงถนนผดุงพานิช

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะ จากการจดัทาํประชาคมเมืองการจดัทาํแผนยทุธศาสตร
การพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผนพฒันาสามปเทศบาลเมอืงรอยเอด็ (พ.ศ. 2556 -
2558) เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2555 ณ  หองประชมุสนุทรเทพ (ชัน้ 3 ) สาํนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ถนนเทวาภิบาล – สี่แยกไปจังหวัดมหาสารคาม(โฮมโปร) ถนนคอนขางแคบอยากใหสลาย
เกาะกลางใหเล็กลง

2. ถนนเทวาภิบาล บริเวณหนาโลตัสรอยเอ็ด  ไดมีการทําประชาพิจารณแลววาใหรถท่ีออก
จากโลตัส ใหเลี้ยวขวาออกแตยังคงมีรถฝาฝนเลี้ยวซายออกทําใหเกิดปญหาจราจร

3. ไดมีการปรับปรุงปญหาไฟแดงสี่แยกกองพล 10 แตก็ยังคงมีปญหาจราจรติดขัด
4. สายไฟ  สายเคเบิล  สายโทรศัพท  ในเขตเทศบาลยังคงไมเปนระเบียบเรียบรอย
5. ตองการใหจัดทําโครงการถนนคนเดินทุกวันศุกรตั้งแตเวลา 16.00-20.00น. เพ่ือจะได

เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่ง



33
6. ปญหาการขุดถนนแลวไมกลบใหเหมือนเดิม
7. ถนนประชาธรรมรักษถึงวัดคุม  มีการจอดรถสองขางถนนทําให

การจราจรติดขัด
8. บริเวณถนนประชาธรรมรักษ(สี่แยกวัดบึง) ควรมีไฟแดงหรือไฟกระพริบเนื่องจากเกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง  และทอระบายน้ําอุดตัน
9. ตองการใหจัดทําศูนยการเรียนรู ดานวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร
10.ปรับปรุงตลาดหนองแคน  ดังนี้

- ฝาครอบรองระบายน้ําชํารุด
- น้ําทวมขังระบายน้ําไมทันเม่ือเกิดฝนตกหนัก
- จัดทําสถานีสูบน้ําออกท่ีตนคลองสะพานกอนขามไปโรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 2 ฝง และทําทอระบายน้ําหลักจากถนนราชการดําเนินมาตามราชการดําเนิน ซอย 8 ไปถึงคลอง
- ขาดท่ีจอดรถข้ึนลงสินคาของทางราน
- มุงหลังคาทางเขาตลาดท้ัง 4 ชองทาง
- ปรับปรุงหองน้ําในตลาด

11.บริเวณรอบตลาดหนองแคนเม่ือฝนตกไมสามารถระบายน้ําออกไดเร็ว
12.ถนนหลังโรงพยาบาลรอยเอ็ด – โรงเรียนเมือง อยากใหจัดทําเปนลานวัฒนธรรม
13.รถจอด 2 ขางทาง บนถนนทานครทําใหถนนแคบเกิดการจราจรติดขัด

รวมท้ังมีขยะท้ิงเกลื่อน
14.ถนนเทวาภิบาล ซอย 5 (คุมแสนสุข) ทอระบายน้ําอุดตัน
15.ถนนสุริยเดชบํารุงบริเวณวัดสวางอารมณ  มีสินคาวางขายบริเวณฟุตบาท
16.ราษฏรอุทิศ ซอย 6 ซอย 9 และ ซอย 8 น้ําทวมขัง
17.ถนนสายหลักจะเขาซอยเสนอใหติดตั้งไฟกระพริบเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
18.ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสุมเสี่ยงเกิดอาชญากรรม
19.การรับรูขาวสารภาครัฐและการประสานความรวมมือยังไมดีพอเสนอ

ใหติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมในชุมชน
ปญหาความตองการของชมุชนวดัปาเรไร

1. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ชวงถนนคุมวัดปาเรไร

2. ปญหาการวางงงาน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

3. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการยังมีไมท่ัวถึง และอยากใหมีลานออกกําลังกายชุมชนวัดปาเรไร

4. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- มีเด็กวัยรุนนั่งรวมกลุมรบกวน เสียงดัง ยามวิกาล
- อยากใหตํารวจ  อปพร. - เดินตรวจคืนละครั้ง

5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- มีรถยนตจอดสองขางทางหนารานอาหารชุมชนวัดปาเรไร
- อยากใหเจาหนาท่ีตํารวจจัดระเบียบการจราจรบริวณหนารานอาหาร
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6. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง

- ประชาชนไมไดรับขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับประชาชน
- ไมมีการบอกกลาวหรือประกาศเสียงตามสาย

ปญหาความตองการของชมุชนวดัคุม
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ไมมีฟุตบาททางเขาริมประตูเขาตลาดสระทอง
- 2 ฝงทางเขาดานทิศตะวันตกตลาดสระทองแคบมาก
- ทางเทามีการวางจําหนายสินคาล้ําออกมาไมเปนระเบียบ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ และในซอยไฟฟาแสงสวางดับบอยมาก

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- คนในชุมชนไมมีงานทําเปนสวนใหญ

5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- ถนนแคบชวงทางเขาตลาดสระทองทิศตะวันตกทําใหจราจรติดขัด

6. ปญหาอ่ืน ๆ
- สถานเริงรมย รถโฆษณา เสียงดังเกินไป (โรงเบียร,รานบึงหลวง)
- ถนนคุมศรีสุวรรณบริเวณกําแพงวัดสระทองมีรถจอดจําหนายผัก-ผลไมทําใหการจราจรติดขัด

โดยเฉพาะชวงโรงเรียนเลิก
- การจําหนายสินคา สงเสียงดัง กลิ่น ควัน เปนการรบกวนนักเรียนและผูสัญจรไปมาอยางยิ่ง

ปญหาความตองการของชมุชนวดัเหนอื
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ทางเทาชํารุด  ทางมาลายตรงสามแยกหนาวัดเหนือไมชัดเจน
- ถนนเวลาขุดซอมทอประปาแลว ปลอยปะละเลยไมใหอยูในสภาพเดิม
- ทางเทามีการวางสิง่ของถนนผดุงพานิชตลอดแนว

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนาย
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง
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7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- วัยรุนชอบดื่มเหลา และเกิดความคะนองลักขโมย และทําลายทรัพยสินตามถนนและซอยตาง ๆ
โดยเฉพาะซอยเสนาเริ่มคิดทะลุไปถึงถนนผดุงพานิช

8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- รถจอดรับ – สงสินคา วางของขายบนทางเดิน
- ถนนผดุงพานิช หนาโรงเรียนกวดวิชาคุมอง

9. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- การสื่อสาร สิ่งพิมพ ไมถึงผูรับบริการ
- ควรมีหองสมุดประชาชนเพ่ิม และอาคารท่ีเหมาะสม

10. ปญหาอ่ืน ๆ
- ผูประกอบการ (คาขาย) วางของขายบนทางเทา
- ควรกํากับดูแล ใหเสมอภาค

ปญหาความตองการของชมุชนทานคร
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนนคุมแสนสุข ,ถนนลําหวยเหนือ ถนนเปนหลุมเปนบอ
- รองระบายน้ําถนนเทวาภิบาล ซอย 5 แยก 1 ชํารุด
- ถนนไมไดมาตรฐาน (ถนนคุมแสนสุข , ถนนลําหวยเหนือ) การจราจรมีผิวจราจรถนนคับแคบ
- ถนนเทวาภิบาล  ซอย 1ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางถนน

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ถนนภายในชุมชนทานคร และซอยตาง ๆ หลอดไฟสองสวางตามถนน ซอย ดับบอยมาก
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน โดยเฉพาะรางยู และรางวี  เกิดจากดินของเจาของท่ีและดินไหล

ลงมาตามธรรมชาติ
- ถนนเทวาภิบาล  ซอย 5 ไมมีทอระบายน้ําตลอดซอย

4. ปญหาการวางงงาน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนายท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง

7. ปญหาอ่ืน ๆ
- กลิ่นขยะ ไมมีฝาปดถังขยะ
- อยากใหมีฝาปดถังขยะทุกถัง
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ปญหาความตองการของชมุชนวดับึงพลานชยั

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนเปนหลุมเปนบอ – ฟุตบาตชํารุดจํานวนมาก ตรงถนนประชาธรรมรักษ
- มีขยะมูลฝอยตามถนนท้ังสองขาง
- แยกหางทองเยาวราชรอยเอ็ดถึงสามแยกวัดคุมถนนคับแคบไมมีฟุตบาทและทอระบายน้ํา
- ทอระบายน้ําอุดตัน ถนนทองทวี ซอย 1 หลังวัดสระแกว

2. ปญหาไฟฟา –สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอการสัญจรไปมาไมสะดวก ถนนทองทวี และซอยทองทวี 1/2-3และ

ภายในบริเวณวัดสระแกว ซอยหลังหองอาหารรจนา
3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตันบริเวณหลังวัดบึงพลาญชัย
- ขยะมูลฝอยอุดตันตามรองถนน  ตรอก ซอย

4. ปญหาการวางงงาน
- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลง
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

5. ปญหายาเสพติด
- มีแหลงจําหนายมากท่ีชุมชน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- มีผูสูงอายุ และคนพิการ ไมมีผูเลี้ยงดูอยูตามลําพัง เปนปญหาเรื่องอาหาร การกินไมถูก

สุขลักษณะ
7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบอย
- จัดใหมีตํารวจสายตรวจออกตรวจในซอยท้ังกลางวัน – กลางคืน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- วัยรุนขับรถจักรยานยนตเสียงดัง
- ถนนคับแคบ การจอดรถไมเปนไปตามกฎจราจร
- ไมมีการจัดระเบียบจราจร

9. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- สรางอาคารศูนยประชาสัมพันธและจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธขาวสาร

10.ปญหาอ่ืน ๆ
- สิ่งแวดลอมเก่ียวกับเรื่องขยะในเขตเทศบาล
- ชุมชนไมเขมแข็ง
- ขาดความรูในการจัดตั้งชุมชน
- ใหมีการจัดงานประเพณีตามชุมชนตาง ๆ
- งบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขยะในบริเวณวัดบึง
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- สงเสริมใหชุมชนมีการออม
- ใหมีการจัดอบรมในชุมชน
- วัชพืช(ตนบอน)รอบสระน้ําในชุมชนวัดบึงพลาญชัย
- แหลงชุมชนเสื่อมโทรม ประมาณ 20 ครัวเรือน ดานหลังวัดสระแกว

ปญหาความตองการของชมุชนศริมิงคล
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ซอยแยกขางโรงเรียนอนุบาลไพโรจน
- รานอาหารวางอุปกรณในการทําครัวขีดขวางซอยเขาออก

2. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก
- เวลาฝนตกน้ําทวมขัง

3.. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจราจรติดขัดหนาวัดสระทอง

ปญหาความตองการของชมุชนพระอารามหลวง

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ทางเทาชํารุดถนนสุขบูรพา (ชวงถนนเพลินจิต ถนนเจริญพานิชและถนนเพลินจิต

ซอย 2 ชวงระหวาง ถนนเพลินจิต-ถนนเจริญพานิช) ถนนเวลาขุดซอมทอประปา
แลว ปลอยปะละเลยไมใหอยูในสภาพเดิม

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ชวงฤดูฝนมีน้ําทวมขังและไมมีทางเทาใหประชาชนใชสัญจร

ปญหาความตองการของชมุชนรอบเมือง
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนนเปนหลุมเปนบอ
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- เสาไฟฟาทายซอยเชื่อมระหวาง ซอย 5 และ ซอย 7 หลังหอพัก
3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- รอบเมืองซอย 7 ซอย 9 และ ซอย 11 ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวมขัง
- รอบเมืองซอย 1 ทอระบายน้ําตื้นเขิน

4. ปญหาอ่ืน ๆ
- อยากใหชุมชนมีรายไดเสริม
- จัดหาอาชีพใหชุมชน สําหรับคนวางงาน ไมมีงานทํา
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ปญหาความตองการของชมุชนวดัเวฬวุนั

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนเปนหลุมเปนบอ น้ําทวมขัง บลอกตัวหนอนชํารุด  แตกหัก ดินทรุด ชวงถนนเทวาภิบาล
- ทางเทาชํารุด  ทางมาลายตรงสามแยกหนาวัดไมชัดเจน

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน น้ําทวมตรงซุมประตูดานทิศตะวันตกวัดเวฬุวัน ซอย 13

ถนนเทวาภิบาล
4. ปญหาการวางงงาน

- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน
5. ปญหายาเสพติด

- มีการจําหนาย
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง

7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- วัยรุนชอบดื่มเหลา และเกิดความคะนองลักขโมย และทําลายทรัพยสินตามถนนและซอยตาง ๆ

ขับรถเครื่องเสียงดังรบกวน
8. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง

- ควรมีเสียงตามสายประกาศใหประชาชนไดรูขาวสารขอมูลโดยท่ัวกัน
ปญหาความตองการของชมุชนศรอีุดม

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 23 ถนนเปนหลุมเปนบอ  ทอระบายน้ําอุดตัน
- ฟุตบาทหรือรางระบายน้ําถนนหนากองทุนศรีอุดม
- ฟตบาทตลอดแนวถนนรณชัยชาญยุทธ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
- ไมมีเสาไฟบางชวงทําใหบริเวณนั้นคอนขางมืด

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- รางระบายน้ําสองขางทางถนนรณชัยชาญยุทธ อุดตัน
- ซอยศรีอุดม น้ําทวมขังเวลาฝนตก
- ดินตรงรองระบายน้ําพัง

4. ปญหาการวางงงาน
- ประชาชนท่ีใชแรงงานไมมีงานทํา

5. ปญหายาเสพติด
- บานเชาและหอพักจะมีปญหายาเสพติด
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6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- ขับรถยอนศร
- จอดรถไมเปนระเบียบ

7. ปญหาอ่ืน ๆ
- ชุมชนขาดความสามัคคี

ปญหาความตองการของชมุชนหนองหญามา
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนนเปนหลุมเปนบอ – ฟุตบาทชํารุดจํานวนมาก
- มีขยะมูลฝอยตามถนนท้ังสองขาง

2. ปญหาไฟฟา –สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอการสัญจรไปมาไมสะดวก

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน
- ขยะมูลฝอยอุดตันตามรองถนน  ตรอก ซอย

4. ปญหาการวางงาน
- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลง
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

5. ปญหายาเสพติด
- มีแหลงจําหนายมากท่ีชุมชน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

6. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- ขอตํารวจสายตรวจเขาออกซอยท้ังกลางวัน – กลางคืนดวย
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

1. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- วัยรุนขับรถจักรยานยนตเสียงดังในชวงระหวางเวลา 24.00 – 03.00 น.
- ไมมีการจัดระเบียบจราจร

ปญหาความตองการของชมุชนทุงเจริญ
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ทางเขาออกตลาดทุงเจริญถนนแคบ
- ถนนเปนหลุมเปนบอ เปนอันตรายตอการสัญจรไปมา
- มีสิ่งกีดขวางถนน(เกาอ้ี)วางตรงรานจําหนายสินคาถนนรอบตลาดทุงเจริญ
- ซอยโรงเรียน ช.วิทยาตรงแยกไปวัดบูรพาภิรามทอระบายน้ํายังไมไดรับการปรับปรุง
- ทอน้ําเสียไมมีฝาปดมิดชิด

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- แสงสวางมีไมท่ัวถึง ซอยโรงเรียน ช.วิทยา
- สายไฟในซอยหยอนไมเปนระเบียบ

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ฝนตกน้ําทวม ซอย โรงเรียน ช.วิทยา
- ควรมีการกอสรางถนนพรอมทอระบายน้ําท่ีไดมาตรฐาน
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4. ปญหาการวางงาน

- ยังมีคนในชุมชนวางงานและไมมีรายได
5. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- มีขโมยลักทรัพยตามบานเชา
- ควรมีสายตรวจไปดูแล

6. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- ควรหาสถานท่ีเสนอขอมูลขาวสารของทางราชการ
- ใหจัดทําปายติดประกาศไวท่ีทําการชุมชนทุงเจริญ

ปญหาความตองการของชมุชนพิพธิภณัฑ
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ซอยชุมชนพิพิธภัณฑริมคลองคูเมือง ซอยและถนนเปนหลุมเปนบอมาก
- ถนนสันติสุขถึงถนนเทวาภิบาล ซอยดอลลาถนนทํายังไมเสร็จ
- ทางเทาชํารุด ถนนแคบไมมีการตเีสนจราจร

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาสองสวางไมติดหลายแหงและไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวมขังถนนเทวาภิบาล ซอย 5

4. ปญหาการวางงงาน
- ประชาชนไมมีงานทําเปนสวนใหญ  ควรสงเสริมอาชีพเสริมใหแกผูตกงาน

5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- ไฟสัญญาณจราจรมองไมคอยเห็น

ปญหาความตองการของชมุชนชมุชนมัน่คงพฒันา
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนน ซอย 2 – 11 ถนนชํารุด มีกอนหินโผลข้ึนบนถนน
- อยากใหทําถนนเปนลูกระนาคเนื่องจากรถท่ีสัญจรไปมาขับรถเร็วเกินไปทําใหเสียงดังและเกิด

อุบัติเหตุไดงาย
- ฝาปดทอระบายน้ําบนถนนแตก เศษปูนหลนลงทอ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟสองสวางถนนไมเพียงพอ ตามตรอก ซอย
- ถนนมืดเปนชวง ๆ ตั้งแตสี่แยกไปถึงชุมชนม่ันคงพัฒนา
- อยากใหติดตั้งไฟฟาทุกเสาไฟฟา

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน  ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- น้ําไมคอยไหล
- ทออุดตัน ซอย 8 -10 เวลาฝนตกเกิดดินไหลลงทอ

4. ปญหาการวางงงาน
- แมบานวางงานเพราะอยูหางไกลจากตัวเมือง
- ตองการเงินสนับสนุนเพ่ือตั้งกองทุนอาชีพเสริม
- ตองการมีตลาดแถวชานเมือง
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5. ปญหายาเสพติด

- ชุมชนหางไกลจากตัวเมือง ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล
- ตองการใหมีจุดตรวจของตํารวจในเวลากลางคืนบริเวณหนาชุมชน

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- ทอระบายน้ํามีน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง

7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- มีโจรปลนจี้

8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- หามวางสิ่งของบนฟุตบาท
- ไมมีการจัดระเบียบจราจร

9. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
ความตองการของชุมชน
- เปลี่ยนสนามเด็กเลนท่ีชํารุดในชุมชนเปนสถานท่ีออกกําลังกาย
- สรางอาคารศูนยประชาสัมพันธและจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธขาวสาร
- ใหจัดทําปายติดประกาศกลางชุมชน
- กองทุนสวัสดิการชุมชน

ปญหาความตองการของชมุชน  บขส.
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนนเปนหลุมเปนบอไมสะดวกในการสัญจรไปมาและมีน้ําทวมขัง ตรงถนนเทวาภิบาล
ซอย 2 – 4 ซอย 10/1 และถนนหลัง บขส.รอยเอ็ด

- รองระบายน้ําไมมี ตรงถนนเทวาภิบาล ซอย 2 - 4
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- ถนนภายในชุมชนถนนเทวาภิบาล ซอย 2– 4 และซอยตาง ๆ หลอดไฟสองสวางตาม
ถนน ซอย ดับบอยมาก เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน โดยเฉพาะถนนราชการดําเนิน ซอย 1(ชวงท่ี 2) ถนนเทวาภิบาล ซอย

2/1,ซอย 4,ซอย 4/1,ซอย4/2,ซอย6,ซอย 8,ซอย8/1 เนื่องจากระบบระบายน้ําท้ังสองขาง
ทางมีเศษขยะ และดินโคลนมาอุดตันทางน้ํา

- ถนนหนาลีลา 6 – รานขายเฟอรนิเจอรถนนใหญ ตองการใสทอและกลบดินใหถนนกวาง
4. ปญหาการวางงงาน

- โรงงานไมเพียงพอกับความตองการของชุมชน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนายท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน และวัยรุนรวมกลุมท่ีบริเวณถนนเทวาภิบาล

ซอย 10 บริเวณปาหนาวัดดอนสนามชัย ชวงเวลา 19.00 – 23.00 ทุกคืน
6. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- มีการงัดแงะตามหอพักในเวลากลางวัน  ตรงถนนราชการดําเนิน ซอย 1,ซอย 10 ระหวาง
รอยตอกับเขต อบต.ดงลาน
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7. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะหนาหางโลตัสและหนาหางแม็คโคร
- การจอดรถไมเปนระเบียบจอดสองขางทาง

8. ปญหาอ่ืน ๆ
- น้ําประปาไมคอยไหล

ปญหาความตองการของชมุชนหนองแคน
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ทางเทาชํารุด ซอยแตรชวลิตร
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- แสงสวางไมเพียงพอ  ชุมชนในซอยแตรชวลิตร  หนาตลาดหนองแคน สวนสาธารณะริมคลอง
ออกกําลังกาย

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน
- น้ําทวมขังฝงชุมชนในซอยแตรชวลิตร รอบๆ ถนนราชการดําเนิน ซอย 8,10,12
- รอบตลาดหนองแคน ทอขนาดเล็ก  ขยะอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- ประชาชนในชุมชนวางงานเปนจํานวนมาก ความรูนอย อยากใหมีการจัดหาอาชีพ

เสริมใหผูวางงานทํา
5. ปญหายาเสพติด

- มีวัยรุนติดสารระเหยมาก ซอยแตรชวลิต  บริเวณขางบังกะโลเมโทร ถนนริมคลอง
6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- ชวงเย็นการจอดรถไมเปนระเบียบในบริเวณรอบตลาดหนองแคน
- ในชั่วโมงเรงดวน รถท่ีวิ่งออกมาจากซอยตาง ๆ  ลําบากมาก เพราะรถทางเอกไมยอมชะลอ

และไมมีสัญญาณไฟ
7. ปญหาอ่ืน ๆ

- ตนไมบริเวณสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดบดบังถนน
- จัดหาพ้ืนท่ีกอสรางศูนย สสมช.
- ปญหารถกระจายเสียงและรถโฆษณาเสียงดัง

ปญหาความตองการของชมุชนจนัทรเกษม

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- น้ําทวมขังในชวงฤดูฝนไมมีทอระบายน้ํา  ซอย 4 หนาโรงเรียนกวดวิชาบิ๊กบุค
- ไมมีทอระบายน้ํา ซอย 8 ถนนจันทรเกษมซอยหนาโรงฆาสัตว
- ซอยหอพักจันทรเกษม - ทาวเฮาสมิตรสัมพันธ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง ทอระบายน้ําอุดตัน

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- หลอดไฟชํารุด ซอยโอรัก ซอย 2
- ถนนกลางซอยรณชัยชาญยุทธ ซอย 12 ขอขยายเขตไฟฟา
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3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตันตื้นเขินมาก ชวงถนนจันทรเกษม
- ฝารางระบายน้ําแตกชํารุด
- กอสรางรางระบายน้ําซอยแยกหนาบานพักพนักงานเทศบาล

4. ปญหาอ่ืน ๆ
- ถนน คสล. รางระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน

ปญหาความตองการของชมุชนโรงเรยีนเมือง

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนซอยแยกในซอย 14 ถนนยังเปนดิน
- ถนนทางเทาไมสะอาด
- ถนนสองขางทางชํารุดเกิดดินทรุด
- ถนนคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไปมา

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
- ไฟฟาแสงสวางหลังซอยไทยแซและหนาโรงพยาบาลตลอดแนว
- ไฟฟาชํารุด รัฐกิจไคลคลา ซอย 6
- ซอย 14 แยก 2 เลี้ยวขวาไมมีเสาไฟฟา

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน  ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- รัฐกิจไคลคลา ซอย 6 ตัดกับ ปทมานนท ซอย 6 น้ําทวมขังถนนต่ํา
- ทอระบายน้ําอุดตัน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 เวลาฝนตกน้ําทวมทุกป

4. ปญหาการวางงงาน
- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลงและอาชีพท่ีแนนอน
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

5. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบอย
- จัดใหมีตํารวจสายตรวจออกตรวจในซอยท้ังกลางวัน – กลางคืน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจราจรติดขัด ไมเปนระเบียบ

7. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง

8. ปญหาอ่ืน ๆ (ความตองการ)
- สุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน
- จัดเสวนาผูสูงอายุ ชุมชนละ 5 คน
- ใหผูเลี้ยงสุนัขดูแลสุนัขมากกวานี้
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ปญหาความตองการของชมุชนราษฏรอทุิศ
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ถนนชํารุดมาก  เปนหลุม เปนบอ
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- ไฟฟาตามเสาดับบอยมาก เพราะโคมไฟไมคอยดี
3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน เวลาฝนตกน้ําทวมตลอดแนว
- ถนนปทมานนท ซอย 8 - 10 ไมมีรองระบายน้ํา

4. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนายยาเสพติดอยูหลายจุด ในชุมชน ท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน

5. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- ประชาชนไมไดรับขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับประชาชน
- ไมมีการบอกกลาวหรือประกาศเสียงตามสาย

11.ปญหาอ่ืน ๆ
- อยากไดถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา

ปญหาความตองการของชมุชนโรงพยาบาล
1. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 22 ไมมีไฟสองทางโคง
- หมอแปลงไฟฟาเล็กไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน

2. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ระบบระบายน้ําตื้นเขิน อุดตัน สงกลิ่นเหม็น มีเศษขยะปดทอระบายน้ํา
- น้ําไหลไมทันชวงเวลาฝนตกทําใหน้ําทวม (ตรงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 สุดซอย)
- ถนนรัฐกิจไคลคลาชวงจาก รร.กวดวิชาอาซี ไปถึงแยกถนนสุริยเดชบํารุง

3. ปญหายาเสพติด
- มีการจับกลุมม่ัวสุมและดื่มสุราอยูเสมอในหอพัก
- ตามรานเกมสและหอพักนักเรียน

4. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจอดรถไมเปนระเบียบตรงปากซอยถนนสุริยเดชบํารุง  ซอย 9
- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 และถนนรัฐกิจไคลคลา (หนาโรงเรียนกวดวิชา RC)

การจอดรถของรถนักเรียนผูปกครองตลอดจนรถเจาของโรงเรียนไมเปนระเบียบทําให
การจราจรติดขัด

- อยากใหมีการกวดขันและจัดระเบียบใหม
5. ปญหาอ่ืน ๆ

- ปญหาลูกน้ํายุงลายถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 9
- การถมดินกอสรางบานสูงเกินไป
- การกอสรางหอพักไมเปนระเบียบ
- ถนนในซอยหนาหอพักกีดขวางทางจราจรมาก
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3.2 ผลการพฒันาทองถิน่ในปทีผ่านมา

ผลการตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอด็ในแผนพฒันาสามป
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ.  2554 – 2556) ประจําป  พ.ศ.  2554

การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภายใตขอบเขตพ้ืนท่ี 11.63 ตารางกิโลเมตร
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 25554 โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะดําเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาท้ัง 4 พันธกิจ ซี่งประกอบดวยพันธกิจเพ่ิมศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง และพันธกิจเพ่ิมขีด
ความสามารถในกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  2554 – 2556) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ,ฉบับท่ี
2,ฉบับท่ี 3 และฉบับท่ี 4 ประจําป 2554 ประกอบดวยโครงการท้ังสิ้น 321 โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 179 โครงการ และเทศบาลสามารถดําเนินการไดจํานวน 154 โครงการ คิดเปนรอยละ
47.97 ของจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผน มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพ
และลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนท่ี   และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความสะดวกและ
การประกอบอาชีพของประชาชน เชนการกอสรางซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาเปนตน  มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.05 ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.37 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา 1.1 กอสราง ปรบัปรุง บาํรงุ รักษาถนนสะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้าํ

1.2 พฒันาระบบจราจร
โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 19 โครงการ   ประกอบดวย
1. โครงการเก็บขอมูลและปรับปรุงผังเมือง
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนรัฐกิจไคลคลาฝงทิศตะวันออก

(ชวงแยกถนนรณชัยชาญยุทธถึงแยกสุริยเดชบํารุง)
3. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวางท่ีรับการถายโอน
4. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรท่ีรับการถายโอน
๕. โครงการตีเสนจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
6. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีรับการถายโอน
7. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนราชการดําเนิน ชวงท่ี 4
8. โครงการกอสรางขยายถนนเทวาภิบาลฝงทิศเหนือระยะ ท่ี 1 (ชวงสี่แยกถนนเปรมประชาราษฎร-

สะพานโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย)
9. โครงการกอสรางถนนริมคลอง (ชวงถนนเพลินจิต – ทางเขาศูนยบริการสาธารณสุข 2)
10. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนราชการดําเนิน ชวงท่ี 5 (แยกรานเปงจิว - แยกรัฐกิจไคลคลา)
11.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนจันทรเกษม ซอย 4
12.โครงการกอสรางถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 8
13.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 5/1
14.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนขางวัดเวฬุวัน
15.โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 แยก 1
16.โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 43 เชื่อม ซอย 45
17.โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25แยก 1,2,3และ4
18.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย 2 แยก 2 และแยก 4
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19.โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ระหวางซอย 8 ถึง ซอย 10
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 2 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางประดับท่ีศาลเจาพอหลักเมือง บึงพลาญชัยและอนุสาวรีย รัชกาลท่ี 6
2. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสองสวาง

2. ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลควรกระทําเพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง  ใหดําเนินไปดวยความม่ันคงยิ่งข้ึน
และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหม ๆ มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5 โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.55 ของจํานวนโครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนมัุติ
งบประมาณ จํานวน 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ  ประกอบดวย
1. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 1 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการสงเสริมการตลาด

3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการทองเทีย่ว เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมประกอบดวยประชาสัมพันธ
เผยแพรการทองเท่ียวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเท่ียว อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจําป
เปนตน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.86 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.66 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว

3.2 บาํรุงรกัษาปรับปรงุและพัฒนาแหลงทองเทีย่ว
โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการจัดทําวารสาร แผนพับ เผยแพรการทองเท่ียว
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองกําแพงเมือง ดานทิศตะวันออกศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ
3. โครงการปรับปรุงและซอมแซมตูจัดแสดงพันธุสัตวน้ํา
4. โครงการกอสรางเกาะเตาในบึงพลาญชัย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.00 ของจํานวนโครงการท้ังหมด
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.13 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา 4.1 พฒันาและสงเสริมระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

4.2 สงเสริมและอนรุักษวฒันธรรมประเพณทีองถิน่
4.3 พฒันาดานสวสัดกิารและนนัทนาการ

โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 39 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา
2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน
3. โครงการเขาคายทางวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,โรงเรียน

อนุบาลกรแกว และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการ
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6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
7. โครงการนิเทศการศึกษา
8. โครงการพัฒนาสงเสริมหองสมุดในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
9. โครงการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ
10.โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและเขาคายฝกซอม
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน
12. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
13.โครงการจัดพิมพวารสารการศึกษารายภาคเรียน
14.โครงการพัฒนาการเรียนรูนักเรียน
15.โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผูบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
16.โครงการวันครู
17. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18.โครงการโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด
19.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
20.โครงการจัดจางทําอาหารกลางวัน
21.โครงการหลักสูตรสถานศึกษา
22.โครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBM)
24.โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
25.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
26.โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
27.โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา
28.โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป
29.โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะศาลเจาพอหลักเมืองและเจาพอมเหศักดานุภาพ
30.โครงการกฐิน 101 กอง
31. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย
32.โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย
33. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
34.โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
35.โครงการประกวดวาดภาพชีวิตสัตวน้ําและธรรมชาติ
36.โครงการฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทิต
37.โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
38.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
39.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการเปดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
2.โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ
3. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ
4. โครงการลานดนตรีคนดีศรีรอยเอ็ด
5. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวก
ใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมีคุณคาและท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพอนามัยและสามารถ
เลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยเสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.87 ของจํานวนโครงการท้ังหมด
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.56 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา 5.1 เพือ่ปองกนัและสงเสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชน

5.2 จดัระบบสุขาภบิาลชมุชนและสถานที่
5.3 ปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ
5.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
5.5พฒันาระบบการรกัษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัของชมุชน
5.6 สงเสริมคุณภาพชวีติและการสงัคมสงเคราะห

โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 54 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการอบรมกลุมเสี่ยงในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. โครงการปองกันควบคุมโรคฉ่ีหนู
3. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
4. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคโปลิโอ
5. โครงการสงเสริมคุณภาพผูประกอบการคาในตลาด
6. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ
7. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
8. โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน
10.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
11.โครงการรณรงคดานทันตสาธารณสุข
12.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
13.โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ
14.โครงการณรงคงดสูบบุหรี่
15.โครงการเกงกอนเกิด
16.โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
17.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน
18.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
19.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
20.โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
21.โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค
22.โครงการตรวจคัดกรองผูปวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
23.โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัด H1 N1
24.โครงการบานพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
25.โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา
26.โครงการทําบุญตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
27.โครงการทําบุญโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
28.โครงการจางเหมาทําความสะอาดตลาด ถนน และสถานท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



29 .โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 49
30 โครงการรณรงคพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผมเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
31. โครงการรณรงคสุขานาใช(Healthy Toilet)
32.โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
33.โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน
34.โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน ทองท่ีตานภัยยาเสพติด
35.โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง
36.โครงการตรวจปองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท
37.โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิงรวมกับการประปาสวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด
38.โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
39.โครงการซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
40.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
41. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
42.โครงการสั่งใชสมาชิก อปพร.
43.โครงการจัดระเบียบตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
44.โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในงานประเพณีและงานอ่ืนๆ
45.โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ
46.โครงการจัดระเบียบรถบรรทุก
47.โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
48.โครงการพัฒนาการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
49. โครงการจดัระเบียบจําหนายและตั้งวางสินคาวัสดสุิ่งของบนทางเทาและผิวจราจรกวดขันการจําหนายสินคา
50.โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
51.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
52.โครงการสงเคราะหเด็กยากจน เด็กเรรอน เด็กยากไรขาดผูอุปการะ
53.โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
54.โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการอบรมครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด
2. โครงการสาธิตใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัยสถานท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
3. โครงการฝกอบรม อปพร.
4. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวก
ใหแกผู ท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมีคุณคาและท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.98 ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาล
ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา 6.1 พฒันาปรบัปรงุสถานทีพ่ักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

6.2 สรางจติสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

6.3 จดัระบบบําบดัน้ําเสยี
6.4 บาํบัดและจดัการขยะ



50 โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการสรางจิตสํานึกการรักษาความสะอาด
3. โครงการจัดซื้อจุลินทรียเพ่ือปรับปรุงสภาพน้ําในบึงพลาญชัย
4. โครงการยายและอนุรักษพันธุปลาในบึงพลาญชัย
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการปลูกตนอินทนิลบกบนทางเทา (เพ่ิมเติม)
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาลท่ี 6 หนาบึงพลาญชัย
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางเขาบึงพลาญชัยจากสะพานเกาะเจาพอหลักเมืองถึงลานกีฬา
4. โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด
5. โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย

7. ยุทธศาสตรการพฒันาดานกจิการบานเมืองทีด่ี เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลพึงกระทํา  เพ่ือ
เผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเมือง  ท้ังหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบ
บริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การสงเสริมความรูความสนใจตอ
กิจการของทองถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 92 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.66 ของจํานวนโครงการท้ังหมด เทศบาลไดรับอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 39 โครงการ   คิดเปนรอยละ 42.39 ของจํานวนโครงการในสาขานี้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา 7.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน

7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกีย่วกับกจิการของทองถิน่
7.3 พฒันาประสทิธภิาพบุคลากร
7.4 ปรบัปรุงพัฒนารายได
7.5 ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ฏบิตัิงาน
7.6 พฒันาและปรบัปรงุระบบทะเบยีนและบัตรประจาํตวัประชาชน

โครงการทีด่ําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 31 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
2. โครงการยายชุมชน/จัดหาท่ีอยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมืองกําแพงเมืองรอยเอ็ดและท่ีสาธารณะ
3. โครงการพัฒนาเครือขายองคกรภาคประชาชน
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป 2554
5. โครงการประเมินและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับรางวัลพระปกเกลา
6. โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
7. โครงการจัดทําวารสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
8. โครงการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
9. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
10.โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
11.โครงการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
12.โครงการอบรมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
13.โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางดีเดน
14.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานและผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

พนักงานจางเทศบาล
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16.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสํารวจแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
17.โครงการสมนาคุณแกผูมาชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
18.โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล
19.โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองคลัง
20.โครงการเชาพ้ืนท่ีจัดทําเว็บไซตกองการศึกษาและ รร.ในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม(ซื่อเว็บไซต)
21.โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของกองการศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
22.โครงการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน
23.โครงการเสริมสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
24.โครงการแจงประชาสัมพันธบุคคลท่ีมีอายุครบ 15 ปบริบูรณมาทําบัตรประจําตัวประชาชน
25.โครงการจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชนเขตเทศบาล
26.โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ิมประชากรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
27.โครงการจัดซื้อท่ีดินโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
28.โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตามโครงการรับแจงการเกิด/รับแจงการตายนอกสํานักทะเบียน ทองถ่ินฯ

ดวยระบบออนไลน (รพ.รอยเอ็ด)
29.โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป
30.โครงการกอสรางบานเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา
31.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบโมบายยูนิค เพ่ือบริการดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

นอกสถานท่ี
โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จาํนวน 8 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง
2. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4. โครงการปรับลดการใชพลังงาน
5. โครงการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
6. โครงการปรับปรุงซอมแซมอัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด
7. โครงการประกวดสํานักทะเบียนมาตรฐาน
8. โครงการสํารวจบุคคลในบานและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร
เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการเนื่องจากรายละเอียด

ดังนี้
1.ปจจัยดานปญหาของทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณา

ดําเนินการแกไขปญหาท่ีรุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง
2.ปจจัยดานนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปญหา ความตองการของประชาชน และทองถ่ิน

ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถ่ิน   จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองในการบริหาร  ทําให
โครงการตาง ๆ  ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและจําเปนตองกระจายการพัฒนา
ไปทุก ๆ สาขาอ่ืน

จากปจจัยเหลานี้ ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ท้ังหมดท่ีกําหนดไว   แต
อยางไรก็ตามเทศบาลสามารถนําปจจัยดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหสรุปเพ่ือเปนขอเสนอแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาปตอไป
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3.3 การวเิคราะหศกัยภาพ  เทศบาลเมอืงรอยเอด็

1. ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
จดุแข็ง
- มีความพรอมของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน
- มีเครื่องมือ เครื่องจักรพรอมในการ

ปฏิบัติงาน
- มีระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน  และ

การพัฒนาตามแนวทางท่ีวางไว

จดุออน
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด
- การติดตอประสานงานระหวางองคกรไม

คลองตัว เนื่องจากแตละหนวยงานมี
กฏระเบียบแตกตางกัน

โอกาส
- พ้ืนท่ีมีความพรอมในการดําเนินการ
- ประชาชนในพ้ืนท่ีพรอมใหความรวมมือ

ในการดําเนินการ

อุปสรรค
- ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ

เวนคืนท่ีดิน  เพ่ือกอสรางถนนตาม
โครงการผังเมือง

- งบประมาณมีจํากัด ทําใหไมสามารถ
กอสรางระบบระบายน้ําพรอมกับการ
กอสรางถนนไดในบางโครงการ

- พ้ืนท่ีโครงการบางสวนมีประชาชนรุกล้ํา
มาสรางสิ่งปลูกสรางเปนเวลานานยังไม
สามารถยายออกจากโครงการไดท้ังหมด
ทําใหโครงการดําเนินการไดเพียงบางสวน
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณ
ท้ังโครงการได

2. ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
จดุแข็ง
- ชุมชนมีกลุมอาชีพท่ีเขมแข็งในการบริหาร

จัดการ
- ชุมชนรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาตัวใหมท่ีเปน

ความตองการของตลาด

จดุออน
- กลุมอาชีพไมมีประสบการณในการ

ประชาสัมพันธสินคานําสูตลาดท้ังภายใน
และภายนอกพ้ืนท่ี

โอกาส
- เทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหการสงเสริมการ

บริหารจัดการงบประมาณในการลงทุน
และวัสดุอุปกรณในการผลิต

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการสําหรับผูประกอบการรายใหม

อุปสรรค
- วัตถุดิบในการผลิตมีตนทุนสูง
- ตลาดรองรับในการจําหนายมีเฉพาะใน

พ้ืนท่ี
- ไมมีพาหนะในการนําสินคาเพ่ือไปแสดง

หรือจําหนาย
- ไมมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งและ

รวมกลุมในการผลิต
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3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

จดุแข็ง
- มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 8 โรงเรียน

และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ
- มีการกําหนดแผนและเปาหมายการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถรองรับการ
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ

จดุออน
- งบประมาณในดานการพัฒนาบุคลากรใน

การอบรมมีจํานวนจํากัด
- บุคลากรมีไมเพียงพอในบางตําแหนง

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมทางดาน

การศึกษา
- ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรม

สงเสริมการปกครอง
- ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน ใหความ

รวมมือในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ
ดวยดี

- ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจาก
หนวยงานท่ีมีประสบการณและมีความ
เชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษา

อุปสรรค
- บางครั้งไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินลาชา
- การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินไมเปนไปตามท่ี
กําหนด

- ระเบียบ/กฏหมายไมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน  ไมมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และเปนปจจุบัน

4. ยทุธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและคุณภาพชวีติ

จดุแข็ง
- มีโครงการ/แผนงาน รองรับงานดานสังคม

และคุณภาพชีวิต
- มีสถานท่ีตั้งงานปองกันสาธารณภัยท่ี

เหมาะสมและเตรียมพรอมตลอด 24
ชั่วโมง

- มีเครื่องมืออุปกรณท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการออกระงับเหตุ
สาธารณภัย

- เจาหนาท่ีพรอมอํานวยความสะดวกใน
การรับลงทะเบียน การกรอกใบรับความ
พิการ สําหรับผูพิการท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได

- ชุมชนมีความพรอมและตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติ

จดุออน
- บุคลากรท่ีมีวิชาชีพเฉพาะทางไมเพียงพอ
- พอคา แมคา หาบเร แผงลอย ยังคงไม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ประชาชนไมใหความรวมมือเทาท่ีควร  ใน

การดูแลเครื่องดับเพลิงท่ีติดตั้งไวตาม
ชุมชนและสถานท่ีตาง ๆ

- ชุมชนบางชุมชนไมชวยกันรักษาสนาม
กีฬา และอุปกรณกีฬาท่ีทางเทศบาลให
การสนับสนุน
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โอกาส
- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จัดสรรงบประมาณ

ใหชุมชนโดยมีการติดตามและประเมินผล
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

- ชุมชนใหความรวมมือในกิจกรรม/
โครงการ

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและสาธารณภัยจากหนวยงาน
ภายนอกเปนประจําทุกป

- ประชาชนมีความรวมมือในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน การแจงเหตุ
สาธารณภัย

- รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการไดสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพมากกวา 1 สิทธิ สําหรับผูท่ีมี
อายุเขาเกณฑสูงอายุ

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาทุกชุมชน

- ชุมชนใหความรวมมือในการแจง
แหลงขอมูลผูเสพผูจําหนายยาเสพติดให
ศูนยประสานงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

อุปสรรค
- ประชาชนบางกลุมยังไมเขาใจและให

ความรวมมือคอนขางนอย
- ระเบียบกฎหมายท่ีใชปฏิบัติงานเก่ียวกับ

งานเทศกิจบางฉบับ  ไมเอ้ืออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

- เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงข้ึนจาก
สภาวะโลกรอน ซึ่งเปนอุปสรรคในการ
ดําเนนิงานดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

- งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพให
ไมตอเนื่อง

- ไมมีสถานท่ีเหมาะสมในการกอสรางสนาม
กีฬาชุมชนเพราะชุมชนมีพ้ืนท่ีจํากัด

5. ยทุธศาสตรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

จดุแข็ง
- โครงการปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมทุก

โครงการ เปาหมายสอดคลองกับแนวคิด
ตามพระราชดําริ

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดใหมี
สวนสาธารณะในการผักผอนและออก
กําลังกาย

จดุออน
- ประชาชนบางกลุมยังขาดจิตสํานึกในการ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

โอกาส
- มีแผนงานโครงการปลูกจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอมและสนับสนุนงบประมาณ
อยางตอเนื่อง

อุปสรรค
- เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เชน น้ําทวม จึงทํา

ใหการแกไขตนเหตุคอนขางยุงยาก
- ประชาชนในชุมชนบางกลุมยังไมเขาใจ

และใหความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
คอนขางนอย
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6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร  การเมือง การปกครอง

จดุแข็ง
- ความพรอมในการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บภาษี
- สถานท่ีในการใหบริการ เปนแบบรวม

ศูนยงานบริการท้ังหมดไวท่ีจุดเดียว
- ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรในหนวยงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีไดมาตรฐานจาก

กรมการปกครองใหบริการงานดาน
ทะเบียนราษฏร

จดุออน
- ระเบียบ/กฎหมายใหม ออกมาจํานวน

มากซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไมทันตอเหตุการณ

- งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมสามารถสง
บุคลากรเขาอบรมหลักสูรตาง ๆ ไดอยาง
ท่ัวถึง

- ไมสามารถใหบริการเก่ียวกับงานทะเบียน
ราษฏรไดทุกเรื่อง

โอกาส
- มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ

(MOU) กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
เชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บ
รายได

- มีเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือประยุกตใชใน
การจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ

- งานบุคลากรไดจัดโครงการอบรมภายใน
หนวยงานข้ึนเอง

- มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU)กับโรงพยาบาลรอยเอ็ด โดย
เทศบาลไดออกไปใหบริการท่ีโรงพยาบาล
รอยเอ็ด เรื่องการแจงเกิด แจงตาย

อุปสรรค
- เกิดภัยธรรมชาติ  เชน ปญหาน้ําทวม  ทํา

ใหผูประกอบการคามีตนทุนเพ่ิมข้ึน จึง
เกิดผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี

- รัฐไมมอบภารกิจท้ังหมดเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฏร .ใหแกทองถ่ินจึงไม
สามารถใหบริการครบถวน.



บทที่ 4

วสิยัทศัน  พนัธกจิ  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพฒันาเทศบาล

4.1 วสิัยทศันเทศบาลเมอืงรอยเอด็

“บานเมืองนาอยู ผูคนนารกั
ฟูมฟกตํานานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

4.2 พนัธกิจ
พันธกจิที่ 1 เพ่ิมศักยภาพของเมือง
พันธกจิที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
พันธกจิที่ 3 พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง
พันธกจิที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา

4.3 จดุมุงหมายเพือ่การพฒันา
1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเพียงพอในการดํารงชีวิต
3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ  และสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมพรอมท้ังเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการดํารง

ชีพของมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
4. การทองเท่ียวในทองถ่ินไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน
5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหควรคูกับทองถ่ินตลอดไป
6. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพ่ือสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ
7. มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง
8. ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
9. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง  สรางโอกาสเรียนรูเทาเทียมกันมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต
10.ประชาชนในทองถ่ินคิดเปน  ทําเปน มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน รูรักสามัคคีเปนชุมชนเข็มแข็งและมี

สวนรวม ในการพัฒนาทองถ่ิน
11.หนวยงานนําหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมาปฏิบัติ
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พนัธกจิที่ 1 เพิม่ศกัยภาพของเมอืง

จดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline

Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

1. เพ่ิมขีดความสามารถใน
การรองรับและระบายน้ํา

1. จุดน้ําทวมขังหลังจากฝนตกไม
เกิน30 นาที (กรณีฝนตกหนัก) ลดลง

5 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คมนาคม

2. ความเร็วเฉลี่ยท่ีใชในการเดินทาง
ในเสนทางท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึน

20 กม./ชม. ไมเกิน 20
กม./ชม.

ไมเกิน 20
กม./ชม.

ไมเกิน 20
กม./ชม.

3. พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและผังเมือง

3. พ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรเพ่ิมข้ึน 17 ตร.ม./
คน

18 ตร.ม./
คน

20 ตร.ม./
คน

20 ตร.ม./
คน

4. จํานวนพ้ืนท่ีผิวจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน
สะสม

373,000
ตร.ม.

379,000
ตร.ม.

383,820
ตร.ม.

388,694
ตร.ม.

5. จํานวนพ้ืนท่ีผิวถนนท่ีไดรับการ
ปรับปรุงผิวจราจร

166,918
ตร.ม.

63,867
ตร.ม.

4,800
ตร.ม.

4,874
ตร.ม.

6. จํานวนพ้ืนท่ีเฉพาะและเหมาะสม
ท่ีไดรับการพัฒนา

1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

7. จํานวนความยาวของบาทวิถีท่ีมี
สภาพรมรื่นและสะดวกตอการสัญจร

4,000
เมตร

4,500
เมตร

4,500
เมตร

4,500
เมตร

8. จํานวนทางลาดท่ีอํานวยความ
สะดวกตอการสัญจรของประชาชน
พรอมท้ังผูพิการ

14 แหง 2 แหง 1 แหง 1 แหง

4. สงเสริมการทองเท่ียว 9. จํานวนสถานท่ีทองเท่ียวมีการ
บูรณาการปรับปรุงซอมแซมสถานท่ี
ทองเท่ียวใหอยูในสภาพดีข้ึน

3 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

5. มีสิ่งแวดลอมท่ีดีตอการ
ดํารงชีวิต

10. ความสะอาดเมืองผานเกณฑ
การประเมิน
- รอยละของปริมาณขยะท่ีนําไป
กําจัดลดลง

รอยละ 10
ของปริมาณ
ขยะท่ีนําไป
กําจัดลดลง

รอยละ
10

รอยละ
10

รอยละ
10

- ปริมาณขยะท่ีตกคางในชุมชนไม
เกิน

ไมเกิน
รอยละ 5

รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5

11. สถานประกอบการท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย

100 แหง 110 แหง 120 แหง 130 แหง
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พนัธกจิที่ 2 พฒันาศกัยภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ

จดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline

Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

6. ผูดอยโอกาสในสังคม
สามารถเขาถึงบริการ
สาธารณะครอบคลุมและ
ท่ัวถึง

12. รอยละของผูดอยโอกาสใน
ชุมชนท่ีไดรับสิทธิประโยชนตาม
หลักเกณฑท่ีเพ่ิมข้ึน

-ผูสูงอายุ
จํานวน

3,000 ราย
-ผูพิการ
จํานวน

400ราย
-ผูปวยเอดสท่ี

เปดตัว

100% 100% 100%

13. จํานวนบานท่ีโครงการ
ชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัย

100 หลัง 20 หลัง 40 หลัง 40 หลัง

7. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน

14. จํานวนจุดเสี่ยงท่ีเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางบกในเขต
เทศบาลลดลง

25 จุด ลดลง
1 จุด

ลดลง
2 จุด

ลดลง
2 จุด

15. จํานวนครั้งการเกิดอัคคีภัย
ลดลง

35 ครั้ง/ป ไมเกิน
35 ครั้ง/ป

ไมเกิน
32 ครั้ง/ป

ไมเกิน
30 ครั้ง/ป

16. ระยะเวลาในการระงับ
อัคคีภัยไดเร็วข้ึน

-เฉลี่ย
30 นาที
(รายใหญ)

เฉลี่ย
10 นาที
(รายเล็ก)

-เฉลี่ย
28 นาที
(รายใหญ)

เฉลี่ย
8 นาที
(รายเล็ก)

-เฉลี่ย
25 นาที
(รายใหญ)

เฉลี่ย
7 นาที
(รายเล็ก)

-เฉลี่ย
20 นาที
(รายใหญ)

เฉลี่ย
5 นาที
(รายเล็ก)

8. บานเมืองมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

17. รอยละของผูกระทําผิด
การตั้งวางจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะตาม
หลักเกณฑเงื่อนไข ลดนอยลง

69 คน
ท่ีกระทําผิด

ลดลง
รอยละ 5

ลดลง
รอยละ 5

ลดลง
รอยละ 5

9. ประชาชนมีสุขภาพ
และพลานามัยแข็งแรง

18. อัตราปวยดวยโรคติดตอ
ทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
- อัตราปวยโรคไขเลือดออกไม
เกิน 50 คน/แสนประชากร

ไมเกิน
18 คน

ไมเกิน
18 คน

ไมเกิน
18 คน

ไมเกิน
18 คน

27
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พนัธกจิที่ 2 พฒันาศกัยภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ

จดุมุงหมายเพือ่การพฒันา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

19. รอยละของนักเรียนในเขต
เทศบาลมีความรูเรื่องโรคเอดส
และตระหนักตอผลกระทบโรค
เอดส

รอยละ 70
ของนักเรียนใน
เขตเทศบาล

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

20. รอยละของหญิงตั้งครรภใน
เขตเทศบาลไดรับการตรวจครรภ
กอนคลอดตามเกณฑ

รอยละ 100
ของหญิงตั้งครรภใน
เขตเทศบาลไดรับการ
ตรวจครรภกอนคลอด

ตามเกณฑ

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

10. การสรางเสริม
สุขภาพ

21. จํานวนของสวมสาธารณะ
ผานเกณฑสุขานาใช (ผานเกณฑ
มาตรฐานสวมสาธารณะของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

5 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง

22. จํานวนรานอาหารและแผง
ลอยจําหนายอาหารในแตละ
ประเภทผานมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย

15 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง

23. จํานวนชุมชนท่ีสามารถ
ควบคุมและปองกันการระบาดของ
ยาเสพติด

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

24. จํานวนชมรมหรือกลุมท่ี
ประชาชนในเขตเทศบาลรวมตัวกัน
เพ่ือทํากิจกรรมการออกกําลังกาย

8
ชมรม

8
ชมรม

9
ชมรม

10
ชมรม

25. รอยละของโรงเรียนทุกสังกัด
ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

13 แหง รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

11. ประชาชนมีความ
หวงแหนในวัฒนธรรม
แสดงภูมิปญญาทองถ่ิน

26. จํานวนชุมชนท่ีรวมจัดงาน
ประเพณี

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

27. จํานวนของปราชญชาวบาน
และสาขาท่ีสอนเพ่ิมข้ึน

8 สาขา ครอบคลุม
ทุกสาระ

8
สาขา

8
สาขา

8
สาขา

12. ชุมชนมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ

28. กลุมอาชีพท่ีไดรับการ
สนับสนุนและผานเกณฑการ
ประเมิน

10 กลุมอาชีพท่ีไดรับ
การสนับสนุนและผาน

เกณฑการประเมิน

3
กลุม

3
กลุม

4
กลุม

27
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พนัธกจิที่ 3 พฒันาคุณภาพดานการศกึษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทัว่ถึง

จดุมุงหมายเพือ่การพฒันา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline

Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

13. พัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษาของ
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน

29. โรงเรียนในสังกัดแตละ
โรงเรียนผานเกณฑคุณภาพการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก
อยางนอยผานเกณฑ ระดับ 4

โรงเรียนใน
สังกัดและ
โรงเรียน

ผานเกณฑ
คุณภาพ
จํานวน

7 โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

14. เด็กเล็กมีความ
พรอมกอนเขารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

30. เด็กเล็กท่ีมีความพรอม
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา

180 คน
100 %

180 คน
100 %

180 คน
100 %

180 คน
100 %

15. บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาเด็กเล็ก

31.บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการพัฒนาความรูในการ
อบรมดูแลเด็ก

17 คน
100 %

17 คน
100 %

17 คน
100 %

17 คน
100 %

16. เด็กไดรับการ
บริการการศึกษาภาค
บังคับ  มีคุณภาพครบ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอยางเต็ม
ศักยภาพอยางเสมอภาค
และทัดเทียมกัน

32. รอยละของผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนด

รอยละ
70

ของผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
ท่ีกําหนด

รอยละ
70

รอยละ
70

รอยละ
70

17. มีการบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และยึดหลักธรรมาภิบาล
ใหสอดคลองกับระบบ
การศึกษาของชาติ

33. จํานวนโรงเรียนท่ีดําเนินการ
โครงการการบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน

7
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน
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พนัธกจิที่ 3 พฒันาคุณภาพดานการศกึษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทัว่ถึง

จดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

18. ผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษามาใชในการ
เรียนการสอน

34. จํานวนโรงเรียนท่ีมีการ
ใชระบบสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการ

7
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

35. จํานวนโรงเรียนท่ีมีการ
ใชระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการ
เรียนการสอน

7
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

8
โรงเรียน

36. รอยละของนักเรียนท่ีได
เรียนรูจากระบบสารสนเทศ
และอินเทอรเน็ต

ไมนอยกวา 80
ของนักเรียนท่ีได
เรียนรูจากระบบ
สารสนเทศและ
อินเทอรเน็ต

ไมนอยกวา
รอยละ

85

ไมนอยกวา
รอยละ

90

ไมนอยกวา
รอยละ

95

37. สัดสวนของนักเรียนตอ
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
เรียนการสอน

5: 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1

19. ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนํา
ประสบการณจากการเรียนรู
ไปใชในการดํารงชีวิตรูเทาทัน
โลกเพ่ือพ่ึงพาตนเองและอยู
รวมกันอยางสันติสุข

38. คาเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ดานคุณธรรม จริยธรรมไมต่ํา
กวาระดับ 4 (จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตาม
เกณฑกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน)

ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ
4

ระดับ
4

20. มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะ
และนันทนาการอยาง
เพียงพอ

39. จํานวนสถานท่ีจัด
กิจกรรมดานดนตรี กีฬา
ศิลปะ และนันทนาการ

7 แหง
1 ศูนย

8 แหง
1 ศูนย

8 แหง
1 ศูนย

8 แหง
1 ศูนย

21.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรม

40. จํานวนกิจกรรมท่ี
สงเสริมการมีจิตสํานึกดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และจิต
สาธารณะ

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม

22. เกิดสังคมภูมิปญญาแหง
การเรียนรู  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ
สมานฉันท อยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุขท่ียั่งยืน

41. จํานวนกิจกรรมสงเสริม
และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จารีต  ประเพณี  และ
กิจกรรมศาสนา

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม

6
กิจกรรม
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พนัธกจิที่ 4 เพิม่ขดีความสามารถในกระบวนการพฒันา

จดุมุงหมายเพือ่การพฒันา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพืน้ฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 56 ป 57 ป 58

23. บุคลากรมีความรู
ความสามารถ

42. บุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนา

รอยละ 70 ของ
บุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนา

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

24. การสงเสริมให
ประชาชนมีความเขมแข็ง

43. จํานวนชุมชนที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได

20 ชุมขน 20 ชุมขน 20 ชุมขน 20 ชุมขน

25. มีระบบการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ

44. รอยละของจํานวน
โครงการที่สามารถจัดซื้อ
จัดจางทนัตามกําหนด
เวลา

รอยละ 100 ของ
จํานวนโครงการที่

สามารถจัดซื้อ
จัดจางทนัตาม
กําหนดเวลา

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

45. รอยละของ
งบประมาณที่เบิกจายตาม
แผนการเบิกจายเงนิ

รอยละ 85 ของ
งบประมาณที่
เบิกจายตาม

แผนการเบิกจายเงนิ

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85

26. การบริหาร
งบประมาณแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์

46. รอยละของโครงการ
ที่ผลผลิตผานการประเมิน
บรรลุตามวัตถุประสงค

รอยละ 100
ของโครงการที่

ผลผลติผานเกณฑ
การประเมินบรรลุ
ตามวัตถุประสงค

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

27. พัฒนาการจัดเก็บ
รายได

47.รอยละของรายไดที่
เทศบาลจัดเก็บไดตอ
รายไดที่เทศบาลประมาณ
การไว (เพิ่ม,ลด)

เพิ่มข้ึนรอยละ 5.6
ของรายไดที่

เทศบาลจัดเก็บได

เพิ่มข้ึน
ไมนอยกวา

รอยละ 5.6

เพิ่มข้ึน
ไมนอยกวา

รอยละ 5.6

เพิ่มข้ึน
ไมนอยกวา

รอยละ 5.6

48. รอยละของผูมาชําระ
ภาษี คาเชา คาธรรมเนียม
ตอผูที่อยูในขายทั้งหมด

เพิ่มข้ึนรอยละ 3
ของผูมาชําระภาษี

คาเชา
คาธรรมเนียม

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

49. รอยละของผูมาชําระ
ภาษีและจํานวนเงินท่ีจัดเก็บ
ไดเปรียบเทียบในชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา

เพิ่มข้ึนรอยละ 3
ของผูมาชําระภาษี
และจํานวนเงนิที่

จัดเก็บได

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

เพิ่มข้ึน
รอยละ 3

50. รอยละของความพึง
พอใจของผูมาชําระภาษี
ตอการใหบริการของ
เทศบาล

ไมนอยกวารอยละ
80 ของผูมา
ชําระภาษี

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80
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พนัธกจิที่ 4 เพิม่ขดีความสามารถในกระบวนการพฒันา

จดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ขอมลูพื้นฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (  Targets)
ป 54 ป 55 ป 56

28. ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการและ
บริการมีคุณภาพ

51. รอยละของบุคลากร
มีความสามารถในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน

จํานวนบุคลากร
ท่ีทํางานใน
สํานักงาน

จํานวน 150 คน

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

52. ปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซด ของหนวยงาน
ใหเปนปจจุบัน

ไมเกิน 5 นาที/
1 เนื้อหา

ในการปรับปรุง
ขอมูลในเว็บไซด

ไมเกิน
5 นาที

ไมเกิน
5 นาที

ไมเกิน
5 นาที
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4.4 ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอด็

1. ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
แนวทางการพฒันา

1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหได
มาตรฐานและเพียงพอ

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขายครอบคลุม
ท่ัวเขตเทศบาล

3. สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยงประสานกันได
อยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมีสัญญาณไฟ
ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ

5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด
6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงคสราง

จิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด
7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหแก

ชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม
9. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยาง

ท่ัวถึง
10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพทและการ

สื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน

ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน
12. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร  สถานท่ี ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจน

เกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี
13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง รวมท้ังท่ีของหนวยงาน

ราชการ  เอกชน
2. ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ

แนวทางการพฒันา
1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและประชาสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ
3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาท่ีระลึกของชุมชน
4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาด

ใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ
5. สนับสนุนใหประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบอาชีพ

และการดําเนินชีวิต
6. สงเสริมประชาสัมพันธ เผยแพรการทองเท่ียว  เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน
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3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม

แนวทางการพฒันา
1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน
2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ

เชน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    ภาคเอกชน
ชุมชนและครอบครัว

3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการ

คนควาความรูของครอบครัวและชุมชน
5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสมดุล

สัมพันธกัน    ท้ังหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรท่ีเนนความสนใจของผูเรียน
และหลักสูตรทองถ่ินท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน

6. สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคนควา วิจัย การสาธิต
การสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กท่ีมีปญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

7. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
ตลอดท้ังการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปนทรัพยากร
ดานการเรียนการสอนรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน

9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย
ถูกตองเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง

10. สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ
ท้ังในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน
12. สนับสนุน  ทํานุ  บํารุงศาสนา

4. ยทุธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและคุณภาพชวีติ
แนวทางการพฒันา
1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา
2. สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอ

สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัด

กิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมท้ังจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและ
เลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง

5. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางท่ัวถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอยควบคูกับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ
7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใหมี

มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ
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8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ

อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได
9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
10. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาท่ีท้ังตอ

ตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพแกสังคม

11. สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   และรวมมือกัน
เผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

5. ยทุธศาสตรการพฒันาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพฒันา

1. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียว
พ้ืนท่ีโลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมท้ังเพ่ือเปนการ
เสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน

2. สงเสริม ประสาน และผนึกกําลงักับสวนราชการท้ังในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ินอ่ืน
องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนได
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความรวมมือในการ
ปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยาง
เหมาะสม

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา
6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและการ

กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพฒันา
20.พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ มุงของ

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณ
2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ิมองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และการพัฒนาทองถ่ิน
3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคมท้ังภาค

ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวมคิด
รวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คาธรรมเนียมท่ีมุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคมอยาง
ท่ัวถึง

5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง
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6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหเนน

ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส

7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน

8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยางท่ัวถึง
9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย

และเหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน
10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ

ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน









บทที่ 5 ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันาเทศบาล
ยุทธศาสตรการพฒันา แนวทางการพฒันา หนวยงานทีร่ับผดิชอบ

1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน  สะพาน    ทางเทา  ทอระบายน้ํา กองชาง
1.2 พัฒนาระบบจราจร กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน กองสวัสดิการสังคม,สํานักปลัดฯ
2.2 สงเสริมประชาสัมพันธ เผยแพรการทองเท่ียว กองวิชาการฯ,กองการศึกษา,กองชาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ 3.1 พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน กองการศึกษา
วัฒนธรรม 3.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน กองการศึกษา

3.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ กองการศึกษา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 เพ่ือปองกันและสงเสริมสุขภาพนามัยของประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษา
4.4 สงเสริมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล
4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
4.6 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสั่งคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ กองชาง
5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย กองชาง,กองสาธารณสุขฯ
5.4 บําบัดและจัดการขยะ กองชาง,กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรการพฒันา แนวทางการพฒันา หนวยงานทีร่ับผดิชอบ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง 6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองสวัสดิการสังคม

การปกครอง 6.2 สงเสริมความรูความสนใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน กองวิชาการฯ,สํานักปลัดเทศบาล
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล
6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได กองคลัง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน ทุกกอง
6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิน่ไปสูการปฏบิตัแิละตดิตามประเมนิผล

วตัถปุระสงคการตดิตามและประเมนิผล
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน   ควบคุม   กํากับการ  ปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ
การบรหิารจดัการกระบวนการติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการวางแผนแบบมี
สวนรวมจากภาคประชาคมเมือง เม่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติกระบวนการสุดทายของการปฏิบัติตามแผน
คือ การติดตามและประเมินผล และเพ่ือใหกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ประกอบดวย

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการ  เลือกกรรมการหนึ่งคน   ทําหนาท่ีประธานกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยมหีนาที่

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
กระบวนการควบคมุติดตามละประเมินผลโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดกําหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  คาเปาหมายใน
ระยะตาง ๆ  และในภาพรวมตลอดท้ังป  จัดใหมีการติดตามประเมินผล  โดยมีการรายงานดําเนินงาน
ตามไตรมาส  และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และองคกรภายนอกจะตองทําการประเมินผลผลิตและผลลัพธ
ของการปฏิบัติงานทุกโครงการตามความเหมาะสมศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไข  พัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น  เปาหมายท่ีกําหนดจะตองมีความชัดเจน
และสงผลรวมใหองคกรบรรลุเปาหมายใหญท่ีกําหนด  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
ดังนี้

1. กําหนดมาตรฐานของงาน  โดยผูท่ีรับผิดชอบ  ในการบริหารโครงการ  ตามแผนพัฒนา
เทศบาลจะตองกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน/โครงการไว
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2. การสังเกตและกรติดตามงาน  เม่ือกําหนดมาตรฐานของงานแลว  ผูรับผิดชอบ

โครงการจะตองสังเกต  ตรวจสายการดําเนินงาน
3. เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว เม่ือสังเกตและตรวจสายงานแลว  นํา

ขอมูลหรือผลงานท่ีไดบันทึกไวเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด
4. การปรับปรุงแกไข  หากมาตรฐานท่ีกําหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวา

การดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว แตหากผลงานมีความแตกตางกันมาก
จะตองหาแนวทางแกไขตอไป
เกณฑมาตรฐานและตวัชีว้ดัการประเมนิผล

เกณฑมาตรฐาน
(Standard  criteria)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย  ผลผลิต
 ผลลัพธ

2. ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม  การเขาถึง
 การจัดสรรทรัพยากร
 การกระจายผลประโยชน
 ความเสมอภาค

3. ความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ  สมรรถนะของหนวยงาน
 ความเสมอภาคและเพียงพอ
 ความถ่ีในการใหบริการ
 ประสิทธิภาพการใหบริการ

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
 การใหหลักประกันความเสี่ยง
 การยอมรบัขอผิดพลาด

5. การสนองตอบความตองการของประชาชน  การกําหนดประเด็นปญหา
 การรับฟงความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา
 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย  ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ / คัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ)

 ตนทุนทางสังคม







1. ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
1. ยทุธศาสตร การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา กอสราง ปรบัปรงุ บาํรงุ รักษาถนน   สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้าํ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. กอสรางและปรับปรุงถนน - จํานวนถนนท่ีทําการกอสรางและ

ปรับปรุง
29,500

ตร.ม.
6,000
ตร.ม.

7,000
ตร.ม.

5,500
ตร.ม.

6,000
ตร.ม.

5,000
ตร.ม.

กองชาง

2. ปรับปรุงรองระบายน้ํา - จํานวนถนนท่ีทําการกอสรางและ
ปรับปรุง

4,300
เมตร

1,000
เมตร

1,000
เมตร

800
เมตร

1,000
เมตร

500
เมตร

กองชาง

3. กอสรางถนนและระบบระบายน้ํา - จํานวนถนนและระบบระบายน้ํา 41 สาย 7 สาย 5 สาย 8 สาย 10 สาย 11 สาย กองชาง

4. กอสรางระบบระบายน้ํา - จํานวนท่ีกอสรางระบบระบายน้ํา 3,200
เมตร

700
เมตร

700
เมตร

600
เมตร

600
เมตร

600
เมตร

กองชาง

5. ปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา - ปริมาณท่ีซอมแซม 900
เมตร

200
เมตร

200
เมตร

150
เมตร

200
เมตร

150
เมตร

กองชาง

6. ตีเสนจราจรและทาสีคันหิน - จํานวนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 5,800
ตร.ม.

1,500
ตร.ม.

1,200
ตร.ม.

1,000
ตร.ม.

1,300
ตร.ม.

800
ตร.ม.

กองชาง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
1. ยทุธศาสตร การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1.2 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบจราจร

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบ
ป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - สถานท่ีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรท่ี
เปนจุดเสี่ยง

13 จุด 4 จุด 5 จุด 4 จุด - - - งานไฟฟา
กองชาง

2. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร - จํานวนสถานท่ีหรือจุดท่ีชํารุดมี
การบูรณาการปรับปรุงซอมแซม
ใหดีข้ึน

7 จุด 2 จุด 2 จุด 2 จุด 1 จุด - - งานไฟฟา
กองชาง

3. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน -จํานวนจุดเสี่ยงทางแยกทางรวมควร
มีสัญญาณเตือนการสัญจรไปมา

30 จุด 10 จุด 10 จุด 10 จุด - - - งานไฟฟา
กองชาง

4.ติดตั้งตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร
สํารองไว

-จํานวนจุดติดตั้งเดิมท่ีตูควบคุมใช
งานมานานและชํารุดใหมีการใชงาน
ไดอยางตอเนื่อง

5 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด -งานไฟฟา
กองชาง
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2. ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
2. ยทุธศาสตร การพฒันาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพฒันา พัฒนาและสงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ

ของชุมชน
- รายไดของประชาชนในกลุม

เปาหมาย/เดือน
12,000 9,000 9,500 10,000 11,000 12,000 กองสวัสดิการสังคม

- คุณภาพสินคาท่ีผลิตได คุณภาพ 5
ดาว

4 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว

- ผลการประกวดการแขงขัน 5 รางวัล
ดีเดน

1 รางวัล
ดีเดน

1 รางวัล
ดีเดน

1 รางวัล
ดีเดน

1 รางวัล
ดีเดน

1 รางวัล
ดีเดน

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แขงขันทางการคาของผูประกอบการ

- จัดอบรมผูประกอบการใหมี
ทักษะดีข้ึน

อบรม
5 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม

- เพ่ิมรายไดแกผูประกอบการ ไมนอยกวา
รอยละ 20

รอยละ
5

รอยละ
10

รอยละ
15

รอยละ
20

รอยละ
20
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
2. ยทุธศาสตร การพฒันาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพฒันา พัฒนาและสงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
3. โครงการสงเสริมการตลาด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- รายไดของกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา
รอยละ25

รอยละ
5

รอยละ
10

รอยละ
15

รอยละ
20

รอยละ
25

กองสวัสดิการสังคม

- ความตองการของตลาดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา
รอยละ 20/

ตอป

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

- คุณภาพของสินคาท่ีผลิตดข้ึีน ไมนอยกวา
รอยละ 50

รอยละ
10

รอยละ
20

รอยละ
30

รอยละ
40

รอยละ
50

4. โครงการฝกอาชีพแก
กลุมผูสนใจ

-เพ่ิมจํานวนผูประกอบการราย
ใหม

เพ่ิมข้ึนปละ
20ราย

20 ราย 20 ราย 20 ราย 20 ราย 20 ราย กองสวัสดิการสังคม

-เกิดสินคาตัวใหม 10 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว

5. โครงการสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไมนอยกวา
รอยละ 90

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

กองสวัสดิการสังคม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
2. ยทุธศาสตร การพฒันาดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพฒันา สงเสริมประชาสมัพนัธเผยแพรการทองเทีย่ว

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียว
- จํานวนแผนพับท่ีแจกจายใหกับ
ประชาชน

1,000
ฉบับ

200
ฉบับ

200
ฉบับ

200
ฉบับ

200
ฉบับ

200
ฉบับ

งานบริการและ
เผยแพรฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

2 โครงการแนะนําประเพณีทองถ่ิน
จังหวัดรอยเอ็ด

- เอกสารเพ่ือเผยแพรแจกจายให
ประชาชนท่ัวไป , หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด
รอยเอ็ด

25,000
เลม

500
เลม

500
เลม

500
เลม

500
เลม

500
เลม

งานบริการและ
เผยแพรฯ

‘งานบริการขอมูล
ขาวสาร

กองวิชาการและ
แผนงาน
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3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมกับโรงเรียนสาธิต ฯ
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลกรแกวและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- จัดการอบรมนิเทศกติดตามประชุม
เชิงปฏิบัติการครู  พนักงานจาง
โรงเรียนในสังกัด

1,250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - ฝายบริหาร
การศึกษา

กองการศึกษา

2. โครงการเขาคายทางวิชาการตาม
กลุมสาระการเรียนรู

- จัดกิจกรรมโดยคัดเลือกนักเรียน
จํานวน 500 คน เขารวมกิจกรรมตาม
ระยะเวลาและปฏิทินงาน จํานวนปละ
8 ครั้ง

80 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง - งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา

3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการระดับภาค/
ระดับประเทศ

-โรงเรียนในสังกัดรวมจัดนิทรรศการป
ละ 2 ครั้ง

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใชหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน

- จํานวนพนักงานครูเทศบาลทุกกลุม
สาระท่ีเขารบรม

1,250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ทัศนศึกษาดูงาน

-จัดประชุมคณะกรรมการและศึกษา
ดูงาน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานโรงเรียน
กองการศึกษา

6. โครงการพัฒนาสงเสริมหอง
สมุดในโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

- จัดซื้อหนังสือประจําหองสมุด
ในโรงเรียนเทศบาลฯ ท้ัง 7 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานโรงเรียน
กองการศึกษา

7. โครงการนิเทศการศึกษา - นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครู ภาคเรียนละ 8 ครั้ง

80 ครั้ง 16 ครั้ง 16 ครั้ง 16 ครั้ง 16 ครั้ง 16 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

8. โครงการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ๆ

- ใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ ดังนี้
1.ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด
2.สนับสนุนเทศบาลท่ีเปนเจาภาพการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สนับสนุน
2

หนวยงาน

สนับสนุน
2

หนวยงาน

สนับสนนุ
2

หนวยงาน

สนับสนนุ
2

หนวยงาน

สนับสนนุ
2

หนวยงาน

สนับสนนุ
2

หนวยงาน

กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
9. โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา
- ประเมินคุณภาพโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 7 โรงเรียน ตอปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

10. โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

-มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
อนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 1,200 คน
ตอปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

11. โครงการแขงขันกิจกรรมทาง
วิชาการและเขาคายฝกซอม

- จัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการ
สําหรับนักเรียนตลอดปการศึกษา
มีนักเรียนเขาคายฝกซอม จํานวน
250 คน

1,250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

12. โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนรวมโรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน

- รับนักเรียนพิการเด็กพิเศษเรียนรวม
ปการศึกษาละไมเกิน 25 คน

125 คน 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน - งานโรงเรียน
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
13. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ

-เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง 2 เมือง
โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนครู
นักเรียน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

14. โครงการจัดพิมพวารสาร
การศึกษารายภาคเรียน

- พิมพวารสารการศึกษา ภาคเรียนละ
4,500 ฉบับ 2 ภาคเรียน รวม
9,000 ฉบับ

20 9,000
เลม

9,000
เลม

9,000
เลม

9,000
เลม

9,000
เลม

- งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา

15 โครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ

- ชาวตางชาติมาชวยพัฒนาการเรียน
ภาษาตางประเทศ  ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จํานวน 8 โรงเรียน ป
การศึกษาละ 3 ภาษา

20 คน 4 คน 4 คน 4 คน 4 คน 4 คน - งานโรงเรียน
กองการศึกษา

16. โครงการพัฒนาการเรียนรู
นักเรียน

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหลง
เรียนรูตาง ๆ ท้ังในจังหวัดและ
ตางจังหวัด ปละ 4 ครั้ง

20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
17. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ

ผูบริหารการศึกษา  เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

-พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 30 คน  เขารับการ
อบรมอยางตอเนื่องปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานโรงเรียน
กองการศึกษา

18. โครงการแขงขันคนเกง
สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน

- คัดเลือกนักเรียน  ชั้น  ป.5 และ
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
ละ 4 คน  เปนตัวแทนเขาแขงขัน
ระดับประเทศในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย วิทย , คณิตและสังคม  ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

19. โครงการวันครู -จัดพิธีทําบุญตัดบาตรและจัดพิธีการ
รําลึกพระคุณครู    ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

20.โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารอยเอ็ดและระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

- นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เปนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ดเขารวม
การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน
150 คน  ตอป ปการศึกษาละ
1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
21. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  และโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และศูนยวัด
เหนือ  ปการศึกษาละ 4 ครั้ง

20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - งานพัสดุ
กองการศึกษา

22.โครงการอาหารกลางวัน ดําเนินการโอนเงินโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ด  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และศูนยวัดเหนือ ปการศึกษาละ ครั้ง

20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานพัสดุ
กองการศึกษา

23.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

-ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
24. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

-พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลในการเขารับ
การศึกษาอบรมตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ตลอดปการศึกษา

5 ป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

งานนิเทศการศึกษา
งานการเจาหนาท่ี
กองการศึกษา

25. โครงการเปดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- ทําพิธีเปดอาคารเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองการศึกษา

26. โครงการดําเนินงานศูนย
เยาวชนตนแบบ

-พัฒนาศูนยเยาวชนตนแบบ ในการ
ออกกําลังกายภายในศูนยเยาวชน
(เกาะกลางบึงพลาญชัย) ใหมีคุณภาพ
ในการบริการแกผูมาใชบริการ

5 ป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
กองการศึกษา

27. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดับกอน
ประถมศึกษาใหกับนักเรียนในสังกัด
ปละ 2 ครั้ง

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง งานการเงินและพัสดุ
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
28. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน

การสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-จัดซื้อวัสดุรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง งานการเงินและพัสดุ
กองการศึกษา

29. โครงการเชาพ้ืนท่ีจัดทําเว็บไซด
กองการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม
(ชื่อเว็บไซด) กองการศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

-เชาพ้ืนเว็บไซด ปละ 1 ครั้ง 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองการศึกษา

30. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศของกองการศึกษา
และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

-เชื่อมตออินเตอรเน็ตผานเว็บไซดกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน
9 แหง

9 แหง 9 แหง 9 แหง 9 แหง 9 แหง 9 แหง โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กองการศึกษา

31. โครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

(SBMLD)

-จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5 ครั้ง

200 ครั้ง 40 ครั้ง 40 ครั้ง 40 ครั้ง 40 ครั้ง 40 ครั้ง กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.1 แนวทางการพฒันา พฒันาสงเสรมิระบบการศึกษาและวฒันธรรมในชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
32. โครงการแขงขันคนเกงสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน

-จัดสอบแขงขันคนเกงโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน 5
กลุมสารปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

กองการศึกษา
33. โครงการโรงเรียนกีฬาทองถ่ิน
จังหวัดรอยเอ็ด

-จัดซื้ออุปกรณกีฬา/ชุดกีฬาสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด
รอยเอ็ดเพ่ือพัฒนาทักษะการเลนกีฬา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง โรงเรียนกีฬาทองถ่ิน
กองการศึกษา

34. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลในการเขารับ
การศึกษาอบรมตางๆ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ตลอดปการศึกษา

5 ป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

งานนิเทศการศึกษา
งานการเจาหนาท่ี
กองการศึกษา

35. โครงการประกวดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

-เพ่ือพัฒนาการจัดทําแผนของกอง
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีและสงแผนเขา
ประกวดในระดับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิและอนรุักษวฒันธรรมประเพณีทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการจัดงานประเพณี

บุญผะเหวด
- สนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

2. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต

- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

3. โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา

- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

4. โครงการจัดงานประเพณี
ออกพรรษา

- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิและอนรุักษวฒันธรรมประเพณีทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการจัดงานประเพณี

สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป
- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

6. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะ
เจาพอมเหศักดานุภาพ

- จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด
คือ  ศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ  ปละ
1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

7. โครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย -จัดใหมีการทําบุญตักบาตรรวมกันทุก
วันอาทิตย  ณ  บริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรรอยเอ็ด  ปละ 48 ครั้ง

260 ครั้ง 52 ครั้ง 52 ครั้ง 52 ครั้ง 52 ครั้ง 52 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

8. โครงการจัดงานบุญชําฮะและ
สักการะศาลเจาพอหลักเมือง

-จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด คือ
ศาลเจาพอหลักเมือง ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิและอนรุักษวฒันธรรมประเพณีทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
9 .โครงการกฐิน 101 กอง -จํานวนครั้งท่ีสนับสนุนการจัดงาน

กฐิน 101 กอง ปละ 1 ครั้ง
5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา

นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

10. โครงการสงเสริมประเพณีและ
วันสําคัญในทองถ่ิน

-จํานวนโครงการท่ีสงเสริมประเพณี
และวันสําคัญในทองถ่ิน

40
กิจกรรม

8
กิจกรรม

8
กิจกรรม

8
กิจกรรม

8
กิจกรรม

8
กิจกรรม

- กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.3 แนวทางการพฒันา ดานสวสัดิการและนนัทนาการ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา

กอนเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ

-เขาคายฝกซอมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รุนอายุ
12,14,16,18 ป ชาย/หญิง เพ่ือเขา
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคและ
ระดับประเทศ ปละ 2 ครั้ง

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

2. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

-สงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  รุนอายุ 12,14,16,18 ป
ชาย/หญิง เพ่ือเขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ปละ1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

3. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับประเทศ

-สงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  รุนอายุ 12,14,16,18 ป
ชาย/หญิง เพ่ือเขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับประเทศ ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.3 แนวทางการพฒันา ดานสวสัดิการและนนัทนาการ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - จัดกิจกรรมตาง ๆ  ในงานวันเด็ก

แหงชาติ  ปละ 1 ครั้ง
5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา

นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

5. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ
และยุวกาชาด กลุมโรงเรียน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.5 – 6 และ
ม. 1 - 3 เขาคายพักแรม

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

6. โครงการประกวดวาดภาพ
ชีวิตสัตวน้ํา

- จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชีวิต
สัตวน้ําปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา
กองการศึกษา

7. โครงการฝกซอมดนตรีหรือ
วงโยธวาทิต

-ฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทิต
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ปการศึกษาละ 4 ครั้ง

20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง งานโรงเรียน
กองการศึกษา
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
3. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
3.3 แนวทางการพฒันา ดานสวสัดิการและนนัทนาการ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
8. โครงการฝกซอมและรวมการ

แขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
- ฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬา
ตาง ๆ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4 ครั้ง

20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

9. โครงการแขงขันกีฬาสีใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

-แขงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ปการศึกษาละ
9 ครั้ง (แยกแตละโรงเรียน)

45 ครั้ง 9 ครั้ง 9 ครั้ง 9 ครั้ง 9 ครั้ง 9 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

10. โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียนและสิ่งแวดลอม

-จํานวนคณะครูและนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม

1,600 คน 320 คน 320 คน 320 คน 320 คน 320 คน -โงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ
กองการศึกษา

11. โครงการแขงขันกีฬาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

-จํานวนครั้งท่ีบุคลากรสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดท่ีเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬา

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา
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4. ยทุธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ

95



การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.1 แนวทางการพฒันา เพื่อปองกนัและสงเสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการอบรมกลุมเสี่ยงในการ

ปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

- จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2. โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ไมเกิน 50 /แสนประชากร

50/แสน 50/แสน 50/แสน 50/แสน 50/แสน 50/แสน -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

3. โครงการรณรงคปองกันควบคุม
โรคฉ่ีหนู

- อัตราปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซิส
ลดลง

ไมนอยกวา
รอยละ60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

-งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

4. โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคโปลิโอ

-วัดซีนปองกันโรคโปลิโอ เด็ก 0 - 5ป
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ครอบคลุม 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.1 แนวทางการพฒันา เพื่อปองกนัและสงเสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการหนวยสาธารณสุข

สัมพันธ
- ใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน
ครอบคลุม 20 ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

-งานศูนยบริการฯ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ - โรงเรียนไดมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน

- อบรมวิชาการตอเนื่องและนิเทศงาน
เดือนละ 1 ครั้ง

60 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง -งานศูนยบริการฯ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

8. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน

- จํานวนชุมชนตัวอยางในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

- งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

การนาํแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิัตแิละการตดิตามประเมนิผล
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การนําแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.1 แนวทางการพฒันา เพื่อปองกนัและสงเสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
9. โครงการรณรงคดาน

ทันตสาธารณสุข
- จํานวนประชาชนท่ีไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปากครอบคลุม
20 ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

- งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

10. โครงการอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- อสม. เขารับการอบรม ไมนอยกวา
รอยละ90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

-งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

11. โครงการจัดงานวันอาสา
สมัครสาธารณสุขแหงชาติ

- จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติ  ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง - งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

12.โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- จัดกิจกรรมของผูสูงอายุ
เดือนละ 1 ครั้ง

60 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง - งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

13. โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ

- จํานวนประชากรของประชากร
อายุ 6 ป ข้ึนไปมีการออกกําลังกาย

ไมนอยกวา
รอยละ 50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

- งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.1 แนวทางการพฒันา เพื่อปองกนัและสงเสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
14. โครงการลด ละเลิกบุหรี่
และแอลกอฮอล

- จัดกิจกรรมรณรงคลด ละเลิกบุหรี่
และแอลกอฮอล ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง -งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

15. โครงการเกงกอนเกิด - หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลสุขภาพ ไมนอยกวา
รอยละ 90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

-งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

16. โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมภาวะโภชนาการ

เกินในเด็กและเยาวชน

- ประชาชนมีภาวะโภชนาการท่ีดี
เพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

-งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

17. โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก

- ประชาชนและสัตวในพ้ืนท่ีเปาหมาย
ปลอดจากโรคไขหวัดนก  ครอบคลุม
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

18. โครงการแพทยทางเลือก - ครัวเรือนปลูกและใชพืชสมุนไพร ไมนอยกวา
รอยละ30

รอยละ
30

รอยละ
30

รอยละ
30

รอยละ
30

รอยละ
30

-งานศูนยบริการฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

19. โครงการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน

- ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณสุขท่ัวถึง

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานศูนยบริการฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการติดตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.1 แนวทางการพฒันา เพื่อปองกนัและสงเสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
20. โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานสถานประกอบการ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ผูประกอบการมีความรูดานการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

21. โครงการปองกันและควบคุม
วัณโรค

-ประชาชนมีความรูการปองกันโรคปอด
จากวัณโรค

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

22. โครงการปองกันและควบคุม
โรคโลหิตจางและแกไขภาวะ
โลหิตจาง

-กลุมเปาหมายเขารวมโครงการและ
ไดรับการดูแลดานสาธารณสุข

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

23. โครงการตรวจคัดกรองผูปวย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม

-กลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

24. โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม

-ประชาชนในชุมขนท้ัง 20 ชุมชน
ไดรับความรูและวิธีปองกันโรค

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันและ
ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 100



การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.2 แนวทางการพฒันา จดัระบบสุขาภบิาลชุมชนและสถานที่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการบานพักสุนัขจรจัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- รอยละของสุนัขจรจัดไดรับการดูแลใน
บานพักสุนัขจรจัด

ไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

- งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2. โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

- รอยละของสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

- งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3. โครงการทําบุญโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- จํานวนครั้งท่ีผูประกอบการฆาสัตว /
พนักงานเทศบาล / ประชาชนไดทําบุญ
รวมกัน

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4. โครงการจางเหมาทําความ
สะอาด ถนน และสถานท่ี
สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- จํานวนครั้งท่ีจางเหมาทําความสะอาด 5 ครั้ง 1 ครั้ง/
ป

1 ครั้ง/
ป

1 ครั้ง/
ป

1 ครั้ง/
ป

1 ครั้ง/
ป

-งานธุรการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.2 แนวทางการพฒันา จดัระบบสุขาภบิาลชุมชนและสถานที่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการทําบุญตลาดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด
- ทําบุญตลาดสระทอง   ตลาดหนอง
แคนและตลาดทุงเจริญ ปละ 1 ครั้ง

15 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง -งานตลาด
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

6. โครงการสงเสริมการผลิตกาช
ชีวภาพในโรงฆาสัตว

- ลดคาเชื้อเพลิงในโรงฆาสัตว ไมนอยกวา
รอยละ 60

รอยละ
40

รอยละ
45

รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ
60

-งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

7. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ผูประกอบการคาในตลาดสดมีความรู
เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม / สุขวิทยา
สวนบุคคล

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานตลาด
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

8. โครงการรณรงคพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถานบริการ
แตงผมเสริมสวย ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- รอยละของสถานบริการแตงผม
เสริมสวย  มีการปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมภายในราน

ไมนอยกวา
รอยละ 90

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
80

-งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

9. โครงการรณรงคสุขานาใช
(Healfhy  Toilet)

-หองสุขาในสํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดรับการพัฒนาใหสะอาด
ตามหลักสุขาภิบาลแบบยั่งยืน

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.3 แนวทางการพฒันา ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน
- จัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

2. โครงการอบรมครูวิทยากร
แกนนํายาเสพติด

-พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เปนครูวิทยากรแกนนํายาเสพ
ติด ปละ 1 ครั้ง

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
กองการศึกษา

3. โครงการรณรงคและปองกัน
ยาเสพติดในชุมชน

- จัดอบรมใหความรูและประเมินจํานวน
ผูใชยาเสพติดลดลง ปละ 1 ครั้ง

อบรม
5 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม

4. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
ทองท่ีตานยาเสพติด

-จัดกิจกรรมแขงขันปละ 1 ครั้ง กิจกรรม
แขงขันกีฬา

5ครั้ง

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองสวัสดิการสงัคม

-เทศบาลฯอุดหนุนเงินใหแกอําเภอเมือง
รอยเอ็ด

150,000
บาท/ป

30,000
บาท/ป

30,000
บาท/ป

30,000
บาท/ป

30,000
บาท/ป

30,000
บาท/ป
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.4 แนวทางการพฒันา สงเสรมิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการออกตรวจทอธาร

ประปาดับเพลิงรวมกับการประปา
สวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด

- จํานวนครั้งท่ีออกตรวจ 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

-จํานวนทอธารประปาดับเพลิงท่ี
ใชงานได

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. โครงการออกตรวจเครื่องเคมี
ดับเพลิงท่ีติดตั้งตามชุมชนและ
สถานท่ีราชการสังกัดเทศบาลฯ

- จํานวนครั้งท่ีออกตรวจ 20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

-จํานวนเครื่องเคมีดับเพลิงท่ีใชได 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3. โครงการจัดทําแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือน

- จํานวนแผนปองกันภัยท่ีแจกจาย
ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

450 เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล-ประสิทธิภาพของการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. โครงการตรวจแนะนําการปองกัน
และระงับอัคคีภัยตามอาคาร
ท่ีมีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท

- จํานวนครั้งท่ีออกตรวจ 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

-ประสิทธิภาพของการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.4 แนวทางการพฒันา สงเสรมิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการสั่งใชสมาชิก
อปพร.

- จํานวนท่ีสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาท่ี
รวม 3 กิจกรรม
- ชุดอาสาสมัครจราจร
- ชุดประจําศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต
- ชุดประจําศูนย อปพร.

250 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

6. โครงการฝกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

- จํานวนสมาชิก อปพร. ท่ีเขารวม
โครงการ

400 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

7. โครงการฝกอบรมทบทวน
อปพร.

- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

8. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

-รอยละของการลดอุบัติเหตุ รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

-งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.4 แนวทางการพฒันา สงเสรมิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
9. โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- จํานวนครั้งท่ีฝกซอม 20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

- ประสิทธิภาพของการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10.โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.

- จํานวน  อปพร. ท่ีเขามารวมงาน 500 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

11.โครงการสาธิตใหความรูการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานท่ี
สังกัดเทศบาล

- จํานวนครั้งท่ีฝกซอม 20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

-จํานวนประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 1,000 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน

12. โครงการอบรมศึกษาดูงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และศูนย อปพร.

- จํานวนครั้งในการจัดอบรมและศึกษา
ดูงาน

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

13. โครงการพัฒนาศูนย อปพร.
ตนแบบ

-ศูนย อปพร.มีประสิทธิภาพในดาน
อาคารสถานท่ี , ดานการบริหารจัดการ
ดานบริการประชาชน , ดานสวัสดิการ

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.4 แนวทางการพฒันา สงเสรมิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
14. โครงการฝกอบรมดับเพลิง
เบื้องตนใหแกสถานประกอบการใน
เขตเทศบาล

- จํานวนครั้งท่ีฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

-จํานวนประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 300 คน 60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 60 คน

15. โครงการสนับสนุนศูนยความ
รวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ

-ประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

16. โครงการอบรมดานการจราจร
ใหแกสมาชิก อปพร.

- จํานวนครั้งท่ีฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

- จํานวนสมาชิก อปพร.ท่ีเขารวม
โครงการ

250 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน

17. โครงการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลงาน
ดีเดนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- จํานวนครั้งท่ีเขารวมการตรวจ
ประเมิน

15 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง - งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล- ประสิทธิภาพดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.5 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบการรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัของชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการจัดระบบความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล

- จํานวนครั้งท่ีออกจัดระเบียบ ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

- งานรักษาความสงบฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

- รอยละของความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย

ไมนอยกวา
รอยละ90

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

-จํานวนครั้งท่ีถูกรองเรียน 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

2.โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง

-จํานวนครั้งท่ีตรวจสอบ ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

- งานรักษาความสงบฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

- ประสิทธิภาพของการควบคุม 90 % 50% 60% 70% 80% 90%
-จํานวนครั้งท่ีถูกรองเรียน ไมเกิน

4 ครั้ง
ไมเกิน
4 ครั้ง

ไมเกิน
4 ครั้ง

ไมเกิน
4 ครั้ง

ไมเกิน
4 ครั้ง

ไมเกิน
4 ครั้ง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.5 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบการรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัของชมุชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
3. โครงการกวดขันการปดแผน

ประกาศ
- จํานวนครั้งท่ีตรวจสอบ ทุกวัน

(เชา,
กลางวัน,

เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

ทุกวัน
(เชา,

กลางวัน,
เย็น)

- งานรักษาความสงบฯ
ฝายปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล

- ประสิทธิภาพของการกวดขัน ไมนอยกวา
รอยละ 90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

รอยละ
90

4. โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธความปลอดภัยในทอง
ถนนชวงเทศกาล

- จํานวนปายท่ีจัดทํา 20 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย กองวิชาการและ
แผนงาน
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.6 แนวทางการพฒันา สงเสรมิคณุภาพชวีติและการสงัคมสงเคราะห

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - จํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 3,000 ราย
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - กองสวัสดิการสังคม

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ - ผูพิการในเขตเทศบาลท่ีไดรับเบี้ย
ยังชีพ  จํานวน 400 ราย

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - กองสวัสดิการสังคม

3. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส - จํานวนผูปวยเอดสในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดท่ีเปดเผยตัวไดรับการ
ชวยเหลือดานความเปนอยู

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - กองสวัสดิการสังคม

4. โครงการสงเคราะหเด็กยากจน
เด็กเรรอน เด็กยากไรขาดผูอุปการะ

-เด็กยากจนเด็กเรรอน  เด็กยากไร
ขาดผูอุปการะท่ีไดรับการชวยเหลือ
สงเคราะห

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - กองสวัสดิการสังคม

5. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย - จํานวนผูประสบภัยเขามาขอรับการ
ชวยเหลือไดรับการชวยเหลือ

ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย -กองสวัสดิการสังคม

- ความรวดเร็วในการชวยเหลือ
สงเคราะหหลังจากไดรับแจงจาก
ประชาชน

ภายใน
3 วัน

ภายใน
3 วัน

ภายใน
3 วัน

ภายใน
3 วัน

ภายใน
3 วัน

ภายใน
3 วัน
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
4. ยทุธศาสตร การพฒันาดานสงัคมและคณุภาพชวีติ
4.6 แนวทางการพฒันา สงเสริมคุณภาพชวีติและการสังคมสงเคราะห

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
6. โครงการดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

-จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับกลุมสตรี
ในชุมชนในเขตเทศบาล

5 ครั้ง อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

อบรม
1 ครั้ง

-กองสวัสดิการสังคม

7.โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส -จํานวนครั้งท่ีออกเยี่ยมผูสูงอายุท่ีมี
อายุครบ 90 ป

15 ครั้ง ออก
เยี่ยม

3 ครั้ง

ออก
เยี่ยม

3 ครั้ง

ออก
เยี่ยม

3 ครั้ง

ออก
เยี่ยม

3 ครั้ง

ออก
เยี่ยม

3 ครั้ง

-กองสวัสดิการสังคม
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5. ยทุธศาสตรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
5. ยทุธศาสตร การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
5.1 แนวทางการพฒันา พฒันาปรบัปรุงสถานที่พกัผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟา
แสงสวางในบึงพลาญชัย

จํานวนโคมไฟฟาแสงสวางในบึงพลาญ
ชัยท่ีติดตั้ง

120 ชุด 30 ชุด 30 ชุด 30 ชุด 30 ชุด 30 ชุด งานไฟฟา
กองชาง

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด
บริเวณน้ําตกภูพลาญบึงพลาญชัย

จํานวนสถานท่ีท่ีปรับปรุงภูมิทัศน 5 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง งานสวนฯ
กองชาง

3. โครงการติดตั้งปรับปรุงน้ําพุท่ี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรและ
บึงพลาญชัย

จํานวนน้ําพุท่ีติดตั้ง 5 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด งานศูนย
เครื่องจักรกล

กองชาง

4. โครงการจางเหมาดูแลสวนหยอม
ริมคลองคูเมือง

-จํานวนจางเหมาดูแลสวนหยอมริม
คลองคูเมือง

5 ครั้ง 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป งานสวนฯ
กองชาง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
5. ยทุธศาสตร การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
5.1 แนวทางการพฒันา พฒันาปรบัปรุงสถานที่พกัผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5 .โครงการปลูกตนอินทนิลบก
บนทางเทา

จํานวนถนนท่ีปลูก 8 สาย 2 สาย 2 สาย 2 สาย 1 สาย 1 สาย กองชาง
งานสวนสาธารณะ

6 .โครงการปลูกตนตะกูและ
ตนพญานาคราช

จํานวนตนตะกูและตนพญานาคราช
ท่ีปลูก

2,000 ตน 500 ตน 500 ตน 500 ตน 500 ตน - กองชาง
งานสวนสาธารณะ

7 .โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร

จํานวนจุดภายในสวนสมเด็จฯท่ีไดรับ
การปรับปรุง

8 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 1 แหง 1 แหง กองชาง
งานสวนสาธารณะ

8. โครงการติดตั้งอุปกรณออกกําลัง จํานวนอุปกรณท่ีจัดซื้อ 5 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด กองชาง
งานสวนสาธารณะ
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
5. ยทุธศาสตร การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
5.2 แนวทางการพฒันา สรางจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก
และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม

- จํานวนชุมชนเขตเทศบาลฯ
มีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอม

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2. โครงการสรางจิตสํานึกการรักษา
ความสะอาด

- จํานวนชุมชนเขตเทศบาลฯ
มีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอม

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
5. ยทุธศาสตร การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
5.3 แนวทางการพฒันา จดัระบบบําบดัน้ําเสยี

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการจัดซื้อจุลินทรีย เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพน้ําในบึงพลาญชัย

จํานวนครั้งท่ีฉีดพนสารลงน้ํา
เดือนละ 2 ครั้ง

120 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง กองชาง

2. โครงการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย

จํานวนระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ท่ีกอสราง

1 แหง 1 แหง - - - - กองชาง

3. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา จํานวนปมน้ําท่ีจัดซื้อ 2 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - กองชาง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล
5. ยทุธศาสตร การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
5.4 แนวทางการพฒันา บําบดัและจดัการขยะ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการกอสรางเตาเผาขยะ

แบบเผาไหมสมบูรณไรมลพิษ
- รอยละท่ีสามารถกําจัดขยะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

ไมนอย
กวา

รอยละ
90

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2. โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย - รอยละของปริมาณขยะท่ีถูกกําจัด
โดยการทําปุยหมัก

ไมนอย
กวา

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

กองชาง
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6.ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร การเมอืง การปกครอง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการจัดทําระบบและขอมูล

ชุมชน
-รอยละของขอมูลครบถวน รอยละ100

ระดับความ
รอยละ

70
รอยละ

80
รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กองสวัสดิการสังคม

-ระดับขอมูลท่ีเชื่อถือได เชื่อถือได ไม
นอยกวา95

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
95

รอยละ
95

รอยละ
95

2. โครงการยายชุมชน/ จัดหาท่ีอยู
ใหม  ผูบุกรุกคลองคูเมือง

- จํานวนครัวเรือนท่ียายไปอยูท่ีใหม 150
ครัวเรือน

30
ครัวเรือน

30
ครัวเรือน

30
ครัวเรือน

30
ครัวเรือน

30
ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม

3. โครงการแขงขันกีฬาชุมชน - ชุมชนท่ีเขารวมแขงขัน 20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

4. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชน

-ชุมชนท่ีเขารวม 20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน กองสวัสดิการสังคม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย

องคกรประชาชน
- คัดเลือกองคกรท่ีเขารวม 7 องคกร 3 องคกร 1 องคกร 1 องคกร 1 องคกร 1 องคกร กองสวัสดิการสังคม
- คุณภาพความรวมมือ ไมนอยกวา

รอยละ95
รอยละ

80
รอยละ

90
รอยละ

95
รอยละ

95
รอยละ

95
6 . โครงการจัดระบบการบริหารงาน

ในชุมชน
- -จํานวนชุมชนท่ีมีระบบการบริหารดี 20

ชุมชน
20

ชุมชน
20

ชุมชน
20

ชุมชน
20

ชุมชน
20

ชุมชน
กองสวสัดิการสังคม

7. โครงการเทศบาลพบประชาชน - นําหนวยบริการเทศบาลออกไป
บริการประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

8. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา 20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

- จํานวนประชาชนท่ีออกกําลังกาย
ตอ 1 ชุมชน

ไมนอยกวา
รอยละ 75

รอยละ
60

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
75

9. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน - ประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของ
กับกลุมหรือประชาชนในชุมชน

30 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง กองสวัสดิการสังคม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.1 แนวทางการพฒันา สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
10. โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัย
ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง

- กอสรางบานใหแกผูประสงคจะยาย
ไปอยูชุมชนม่ันคงพัฒนา

25 หลัง 5 หลัง 5 หลัง 5 หลัง 5 หลัง 5 หลัง กองสวัสดิการสังคม

11. โครงการจัดทําแผนชุมชน - จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการจัดทํา
แผนชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

20
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

12.โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีคลองคู
เมือง-กําแพงเมืองรอยเอ็ด

- จํานวนพ้ืนท่ีปรับปรุง 100
แปลง

50
แปลง

50
แปลง

- - - กองสวัสดิการสังคม
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิความรูความสนใจเกีย่วกับกจิการของทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1.โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหาร
ประจําป

- จํานวนรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหาร

500 เลม 100 เลม 100 เลม 100 เลม 100 เลม 100 เลม งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

2. โครงการจัดงานวันเทศบาล
ประจําป

- จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมงานวัน
เทศบาล

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

3. โครงการวันทองถ่ินไทย -จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมงานวัน
ทองถ่ินไทย

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

4. โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป

- รอยละของการมีคูมือในการ
ปฏิบัติงาน

ครบ
100%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานจัดทํา
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

5. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- รอยละของการมีคูมือในการ
ปฏิบัติงาน

ครบ
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- งานวิเคราะหฯ
กองวิชาการและ

แผนงาน
6. โครงการรับการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

- จํานวนครั้งท่ีจัดสงประกวด 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานจัดทํา
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิความรูความสนใจเกีย่วกับกจิการของทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
7. โครงการปรับปรุงระบบสาร
สนเทศ (GIS)

- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับเปลี่ยน
ขอมูล

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

8. โครงการจัดทําเทศบัญญัติและ
ระเบียบฯเทศบาล

- รอยละของการมีคูมือในการ
ปฏิบัติงาน

ครบ
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- งานนิติกรรม
สัญญา

กองวิชาการและ
แผนงาน

9. โครงการศูนยคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฏหมายแกประชาชน

- จัดอบรมใหกับพนักงานเทศบาล
และประชาชนท่ัวไป

500
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

- งานรับเรื่องราว
รองทุกข

กองวิชาการและ
แผนงาน

10. โครงการจัดทําวารสารรอยเอ็ด
สัมพันธ

-จํานวนวารสารท่ีแจกจายตาม
หนวยงานตาง ๆ และประชาชน
ภายในเขตเทศบาลฯ

140,000
ฉบับ

28,000
ฉบับ

28,000
ฉบับ

28,000
ฉบับ

28,000
ฉบับ

28,000
ฉบับ

- งานบริการและ
เผยแพร

- งานบริการขอมูล
ขาวสาร

กองวิชาการและ
แผนงาน
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.2 แนวทางการพฒันา สงเสรมิความรูความสนใจเกีย่วกับกจิการของทองถิน่

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
11. โครงการจัดทําปฏิทิน - จํานวนปฏิทินท่ีแจกจายตามชุมชน

หนวยงานราชการ และประชาชน
ท่ัวไป

50,000
ชุด

10,000
ชุด

10,000
ชุด

10,000
ชุด

10,000
ชุด

10,000
ชุด

- งานบริการและ
เผยแพร

- งานบริการขอมูล
ขาวสาร

กองวิชาการและแผนงาน
12. โครงการจัดทําวีดีทัศน
เผยแพรประชาสัมพันธ

- จํานวนครั้งท่ีมีการปรับเปลี่ยน
ขอมูล

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานบริการและ
เผยแพร

- งานบริการขอมูล
ขาวสาร

กองวิชาการและแผนงาน
13. โครงการอุดหนุนหนวยงาน
อ่ืน

- อุดหนุนการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ จังหวัดรอยเอ็ด

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานเลขานุการ
ผูบริหาร สํานัก
ปลัดเทศบาล

- อุดหนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดรอยเอ็ด

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานเลขานุการ
ผูบริหาร สํานัก
ปลัดเทศบาล

- อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการติดตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.3 แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธภิาพของบุคลาการ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานดีเดน ประจําป

- จํานวนพนักงานท้ังหมดท่ีถูก
คัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางดีเดน ประจําป

125 คน 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน - งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ

สํานักปลัดเทศบาล

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

-รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรม

ไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

- งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ

สํานักปลัดเทศบาล

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม - จํานวนครั้งท่ีจัดการฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ

สํานักปลัดเทศบาล

4. โครงการอบรมความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน

- จํานวนครั้งท่ีจัดการฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ

สํานักปลัดเทศบาล
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.3 แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธภิาพของบุคลาการ

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
5. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
สวัสดิการดานประกันสังคม ประกันภัย
และสวัสดิการดานอ่ืน ๆ

- จํานวนครั้งท่ีจัดการฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ

สํานักปลัดเทศบาล
6. โครงการอบรมความรูเฉพาะดาน - จํานวนครั้งท่ีจัดการฝกอบรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการเจาหนาท่ี

ฝายอํานวยการ
สํานักปลัดเทศบาล

7. โครงการปรับลดการใชพลังงาน - จํานวนครั้งท่ีดําเนินการมอบใบ
ประกาศ

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

8. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ

- จํานวนครั้งท่ีจัดการแขงขันกีฬา 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

9. โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- จํานวนครั้งท่ีเขารวมการแขงขัน
กีฬา

10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

10. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ

- จํานวนบุคลากรท่ีอบรม 70 คน -กองคลัง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.4 แนวทางการพฒันา ปรบัปรงุพฒันารายได

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูมา
ชําระภาษีภายในกําหนด

รายไดจากภาษี
เพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวา

รอยละ25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจดทะเบียน
พาณิชย

รายไดจาการจด
ทะเบียนพาณิชย
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา

รอยละ 25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนราย/
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บภาษีได
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความพึงพอใจ
ในการบริการดานการชําระภาษี

รายไดจากภาษี
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา

รอยละ 25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูมาชําระภาษี
และจํานวนเงินท่ีจัดเก็บภาษีได

จํานวนรายและ
รายไดจากภาษี
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา

รอยละ 25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.4 แนวทางการพฒันา ปรบัปรงุพฒันารายได

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูมาชําระภาษี
และจํานวนเงินท่ีจัดเก็บภาษีไดในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน

รายไดจาก
ภาษีเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวา
รอยละ
25 เม่ือ

เปรียบเทียบในชวง
เดียวกัน

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูมาตอสัญญา
และจํานวนเงินคาธรรมเนียมฯในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน

จํานวนราย และ
จํานวน

เงินเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวา
รอยละ

25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูมาชําระภาษี
และจํานวนเงินท่ีจัดเก็บภาษีไดในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน

จํานวนราย
และรายได
จากภาษี

เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา
รอยละ 25

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

128



การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการติดตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.5 แนวทางการพฒันา ปรบัปรงุและพฒันาเครื่องมอืเครื่องใชและสถานทีป่ฏบิตัิงาน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. การปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

- รอยละของการปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

รอยละ
80

ทุกกอง
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.6 แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรบัปรุงระบบทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
1. โครงการประกวดสํานักทะเบียน
ดีเดน

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

2. โครงการประชาสัมพันธใหความรู
ดานการทะเบียนราษฎร

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

3. โครงการเสริมสรางความพึงพอใจ
แกผูใชริการ

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

4. โครงการจัดตั้งเครือขาย
อาสาสมัครชุมชนดานการทะเบียน
ราษฏร

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

5. โครงการสํารวจบุคคลในบานและ
ปรับปรุงรายการทะเบียนราษฏร

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

6. โครงการแจงประชาสัมพันธ
บุคคลท่ีมีอายุครบ 7 ปบริบูรณ  มา
ทําบัตรประจําตัวประชาชน

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล
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การนาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม ประเมนิผล
6. ยทุธศาสตร การพฒันาดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง
6.6 แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรบัปรุงระบบทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน

โครงการ ตวัชีว้ดั เปาหมาย ผูรบัผดิชอบป 56 – 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60
7. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
เพ่ือใหประชาชนท่ีเขามาอยูใน
เทศบาลใหถูกตองตามระเบียน

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล

8. โครงการบริการดานการทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน
เคลื่อนท่ี

- รอยละของการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

ไมนอย
กวารอย
ละ 80

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล
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คําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ท่ี 387 / 2555

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
----------------------------------

ตามคําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ี 36/2555 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นั้น

เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด1 ขอ 8 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ โดยใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่งคณะกรรมการฯชุดดังกลาวครบวาระในวันท่ี 19 มกราคม
2557 แตเนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหคณะกรรมการฯไมเปนปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ เปนไปตามระเบียบฯ จึงยกเลิกคําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดังกลาวและแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหม  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้

1. องคประกอบ
1.1 นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ประธานกรรมการ
1.2 รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดทุกคน กรรมการ
1.3 นายกิติ    โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.4 นายสุทธิวุฒ ิ  วสิูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.5 นายประสิทธิ์   ธนานันท สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.6 ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.7 นายสุวิทย   งามสนิท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.8 นายสังคม  คอชากุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.9 ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนภาคราชการ กรรมการ
1.10 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนภาคราชการ กรรมการ
1.11 ทางหลวงชนบทจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนภาคราชการ กรรมการ
1.12 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษารอยเอ็ด เขต 1
ผูแทนภาคราชการ กรรมการ

1.13 นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด ผูแทนภาคราชการ กรรมการ
1.14 สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ผูแทนภาคราชการ กรรมการ
1.15 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
1.16 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด ผูแทนรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
1.17 นายสดใส    สุมมาตย ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.18 นายอํานาจ  แดงวิบูลย ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.19 นางดวงจันทร   พุทธานี ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.20 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ
1.21 รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ผูชวยเลขานุการ



1.22 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผูชวยเลขานุการ
1.23 หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ผูชวยเลขานุการ
1.24 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหนาที่
2.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก

2.1.1 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง

2.1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัดและจังหวัด  โดยใหเนน

ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

2.1.4 กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด

2.1.5 นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
2.1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ

ทองถ่ิน  และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณา
2.2รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.   2555

บรรจง โฆษิตจิรนันท
(นายบรรจง โฆษิตจิรนันท)
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด



คําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ท่ี 388 / 2555

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
--------------------------------------------------

ตามคําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ี 37/2555 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นั้น

เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  2548 หมวด 1 ขอ 9 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด โดยใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่งคณะกรรมการฯชุด
ดังกลาวครบวาระในวันท่ี 19 มกราคม 2557 แตเนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหคณะกรรมการ
ฯไมเปนปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ เปนไปตามระเบียบฯ จึงขอยกเลิกคําสั่ง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดดังกลาว และแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหม
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้

1. องคประกอบ
1.1 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประธานกรรมการ
1.2 รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด รองประธานกรรมการ
1.3 หัวหนาสวนการบริหารเทศบาล กรรมการ

1.3.1 สํานกัปลัดเทศบาล
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.2 กองคลงั
- ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.3 กองชาง
- ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.4 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม
- ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ



1.3.5 กองการศกึษา
- ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.6 กองวชิาการและแผนงาน
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.7 กองสวสัดิการสงัคม
- ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
- หัวหนาฝายทุกฝาย กรรมการ
- หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
1.3.8 ตรวจสอบภายใน
- เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน กรรมการ
1.3.9 สถานธนานบุาล
- ผูจัดการสถานธนานุบาล กรรมการ

1.4 ร.ต.ต.ฐิตินันท   ไพบูลย ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.5 นายประมวล    มะลิซอน ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.6 นายสมพงษ  ปยะนารถ ผูแทนประชาคม กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
1.8 หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ผูชวยเลขานุการ
1.9 เจาหนาท่ีงานวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหนาที่
ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    มีหนาท่ีจัดทํา

รางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนด จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.   2555

บรรจง โฆษิตจิรนันท
(นายบรรจง โฆษิตจิรนันท)
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด



คําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ท่ี 389 / 2555

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

--------------------------------------------------
ตามคําสั่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ี 28/2555 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2555 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นั้น
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่งคณะกรรมการฯชุดดังกลาวครบวาระใน
วันท่ี 19 มกราคม 2557 แตเนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหคณะกรรมการฯไมเปนปจจุบัน
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เปนไปตามระเบียบฯจึงยกเลิกคําสั่งเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ดังกลาวและแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหม โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้

1. องคประกอบ
1.1 นายสรายุทธ   ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.2 นายนพรัตน    รัฐฏามาศ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.3 นายวรสิทธิ์     เสรรีัตน สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
1.4 ภญ.จรูญศรี   จงรุงเรือง ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
1.5 นายจําเนียร   พันทวี ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
1.6 พัฒนาการจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนหนวยงาน กรรมการ
1.7 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนหนวยงาน กรรมการ
1.8 นายภาคิน   เตชอุดมรัตน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.9 นายนที  ศิริพานิช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.10 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ
1.11 รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ
1.12 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ
1.13 หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ
1.14 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ

2. อํานาจหนาที่
2.1 กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล



2.3 รายงานผลและเสนอความเห็น     ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

2.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.   2555

บรรจง โฆษิตจิรนันท
(นายบรรจง โฆษิตจิรนันท)
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด



บันทกึรายงานการประชาคมเมอืง
การจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอด็ (พ.ศ. 2556 – 2560)

และแผนพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอด็ (พ.ศ. 2556 – 2558)
ณ    หองประชมุสนุทรเทพ (ชัน้ 3) สาํนกังานเทศบาลเมอืงรอยเอด็

วันพฤหสับดีที่ 14 มถินุายน 2555 เวลา 09.00 น.
***********************

ผูเขารวมประชาคมเมือง ไดแก คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน ผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ ตัวแทนชุมชน  ผูแทนชมรมตาง ๆ และนักขาว

เริ่มประชาคมเมืองเวลา 09.10 น.
นายบรรจง      โฆษติจรินนัท ประธานกลาวเปดการประชุมตามระเบยีบ
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอด็ วาระการประชุม ดงันี้

- ชีแ้จงขัน้ตอนวธิีการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
“แผนพัฒนา” หมายถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน

แผนพัฒนาสามป หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

ในปนี้เทศบาล  จักดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา ท้ัง 2 เลม คือ  แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา  ดังนี้
1. จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยรวมกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ

และประชาชนในเขตเทศบาล  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการ
พัฒนา  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือมากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสวน
ราชการ/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวบรวมแนวทางและขอมูลมาวิเคราะห  เพ่ือจัดทําราง
แผนพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดพิจารณา

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนพัฒนา  เพ่ือเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน

4.ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา  และประกาศใช



นโยบายและแนวทางการพฒันาผูบรหิาร มีท้ังหมด 6 ดาน ดังนี้
1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. นโยบายดานเศรษฐกิจ
3. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต
5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นโยบายดานการบริการ  การเมือง  การปกครอง
นโยบายเรงดวนผูบรหิาร
1. ปญหาขยะมูลฝอย
2. คลองคูเมือง บริเวณสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดยายออกแลว ซึ่ง

บริเวณดังกลาวจัดทําเปนสวนเฉลิมพระเกียรติใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว
3. ปญหาดานสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการปองกันปญหาน้ําทวม โดย

ประสานกรมชลประทานใหออกแบบประตูน้ําเพ่ือระบายน้ําออกไปลําน้ําซี
4. ไดดําเนินการจัดทําประชาพิจารณถนนวงแหวนชั้นใน ซึ่งเหลือบริเวณ

โรงพยาบาลจุรีเวช – ทางไป จังหวัดยโสธร ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร หากดําเนินการทําจะแลวเสร็จป 2558
ซึ่งเทศบาลฯจะไดรวมกําหนดทิศทางของการระบายน้ํา

5. เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเตรียมตอนรับอาเชียนในป 2558 ซึ่งภาษาท่ีใช
หลักคือ ภาษาอังกฤษ

6. กอสรางทอระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ  เนื่องจากเวลาฝนตกน้ํายังคง
ทวมขัง

7. ประสานโครงขายถนนเชื่อมโยงระหวาง อปท.ใกลเคียง
8. ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาของปท่ีผานมา
- นาํเสนอวเิคราะหปญหาความตองการของทองถิน่เพื่อเปนขอมลูในการจัดทาํ
แผนพฒันาเทศบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาจากประชาคมเมือง
1 ถนนเทวาภิบาล – สี่แยกไปจังหวัดมหาสารคาม(โฮมโปร) ถนน

คอนขางแคบอยากใหสลายเกาะกลางใหเล็กลง
2. ถนนเทวาภิบาล บริเวณหนาโลตัสรอยเอ็ด  ไดมีการทําประชาพิจารณ

แลววาใหรถท่ีออกจากโลตัส ใหเลี้ยวขวาออกแตยังคงมีรถฝาฝนเลี้ยวซายออกทําใหเกิดปญหาจราจร
3. ไดมีการปรับปรุงปญหาไฟแดงสี่แยกกองพล 10 แตก็ยังคงมีปญหา

จราจรติดขัด
4. สายไฟ  สายเคเบิล  สายโทรศัพท  ในเขตเทศบาลยังคงไมเปนระเบียบ

เรียบรอย
5. ตองการใหจัดทําโครงการถนนคนเดินทุกวันศุกรตั้งแตเวลา 16.00-

20.00น. เพ่ือจะไดเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่ง
6. ปญหาการขุดถนนแลวไมกลบใหเหมือนเดิม



7. ถนนประชาธรรมรักษถึงวัดคุม  มีการจอดรถสองขางถนนทําให
การจราจรติดขัด

9. บริเวณถนนประชาธรรมรักษ(สี่แยกวัดบึง) ควรมีไฟแดงหรือไฟ
กระพริบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  และทอระบายน้ําอุดตัน

10.ตองการใหจัดทําศูนยการเรียนรู ดานวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร
11.ปรับปรุงตลาดหนองแคน  ดังนี้
- ฝาครอบรองระบายน้ําชํารุด
- น้ําทวมขังระบายน้ําไมทันเม่ือเกิดฝนตกหนัก
- จัดทําสถานีสูบน้ําออกท่ีตนคลองสะพานกอนขามไปโรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 2 ฝง และทําทอระบายน้ําหลักจากถนนราชการดําเนินมาตามราชการดําเนิน ซอย 8 ไปถึงคลอง
- ขาดท่ีจอดรถข้ึนลงสินคาของทางราน
- มุงหลังคาทางเขาตลาดท้ัง 4 ชองทาง
- ปรับปรุงหองน้ําในตลาด
12.บริเวณรอบตลาดหนองแคนเม่ือฝนตกไมสามารถระบายน้ําออกไดเร็ว
13.ถนนหลังโรงพยาบาลรอยเอ็ด – โรงเรียนเมือง อยากใหจัดทําเปนลาน

วัฒนธรรม
14.รถจอด 2 ขางทาง บนถนนทานครทําใหถนนแคบเกิดการจราจรติดขัด

รวมท้ังมีขยะท้ิงเกลื่อน
15.ถนนเทวาภิบาล ซอย 5 (คุมแสนสุข) ทอระบายน้ําอุดตัน
16.ถนนสุริยเดชบํารุงบริเวณวัดสวางอารมณ  มีสินคาวางขายบริเวณ

ฟุตบาท
17.ราษฏรอุทิศ ซอย 6 ซอย 9 และ ซอย 8 น้ําทวมขัง
18.ถนนสายหลักจะเขาซอยเสนอใหติดตั้งไฟกระพริบเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
19.ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสุมเสี่ยงเกิดอาชญากรรม
20.การรับรูขาวสารภาครัฐและการประสานความรวมมือยังไมดีพอเสนอ

ใหติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมในชุมชน

หลังจากประชาคมเมือง  ไดเสนอปญหาและแนวทางในการพัฒนาเมืองพอ
สมควรแลว นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท    นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดกลาวปดการประชาคมเมือง

ปดการประชุม   เวลา 12.00 น.

ดารณี  ชัยมานะพร ทัศนา    เมืองครุธ
(นางดารณี ชัยมานะพร) (นางสาวทัศนา  เมืองครุธ)

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม



นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
กลาวเปดการประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนา

นายธีรพล   ขวัญรัมย   รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กลาวรายงานการประชาคมเมือง



คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนแผน    ผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ
รวมประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล



ตัวแทนชุมชน   ชมรมตาง ๆ เสนอความตองการของชุมชนในการจัดทําประชาคม



คณะผูจดัทาํ
ที่ปรึกษา
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด
นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด
นายเรอืงรัตน รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสด์ิ รองนายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด
ดร.สาธิต กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายพรีพงศ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่มาของขอมูล
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองการศึกษา
กองวชิาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ประชาคมเมือง  สวนราชการ  และรัฐวสิาหกิจที่เก่ียวของ
ฝายบรรณาธิการ
นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล
นายธีรพล ขวัญรัมย รองปลัดเทศบาล
นายธนพนธ ปฐมกําเนิด รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวกรชนก ยุคะลัง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวทัศนา เมืองครุธ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นางดารณี ชัยมานะพร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวปานทิพย เพ็งอารีย พนักจางตามภารกิจ
นางสาววรัชยา วรกิจไพบูลย ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ





แผนยทุธศาสตรการพฒันา
(พ.ศ. 2556 – 2560)
เทศบาลเมืองรอยเอด็

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน
www.roietmunicipal.go.th




