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ค าน า 
 
 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่เกิดจากการระดมความคิดและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนทุกภาคสํวน  ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของ
ประชาชน เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ให๎ เกิดความสมดุล
เป็นธรรมอยํางยั่งยืน  มุํงสูํ  “สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน”  อันจะเป็นการเสริมสร๎างประโยชน๑สุข
ให๎แกํประชาชนโดยถ๎วนหน๎า สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 
ฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และน าความเจริญมาสูํท๎องถิ่นสืบไป 
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แผนพัฒนาสามป ี
ส่วนที่  1  
บทน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   พ .ศ. 2548    ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโดยแผนพัฒนาสามปีมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าและครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  เทศบาลในฐานะท่ีเป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชน  จึง
ได๎จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) อยํางมีสํวนรํวมข้ึน  เพื่อให๎ประชาชนในเขตเทศบาล ได๎
มีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็น รํวมวางแผนงาน และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ  รํวม
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพ่ือให๎การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎มากท่ีสุด 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติโดยมีหลัก
คิดท่ีวํา ภายใต๎ยุทธศาสต ร๑การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทางโครงการ /
กิจกรรม ที่จะต๎องด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร๑
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอวัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนและวิสัยทัศน๑ในท่ีสุด  
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับงบประมาณ
รายจํายประจ าปี  กลําวคือ  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี  โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปีนั้น  ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให๎กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความ
รอบคอบและผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ๑เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การ

พัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถ

ตอบสนองตํอยุทธศาสตร๑การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตําง ๆ  ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ  
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. การเตรียมการจัดท าแผน 
1.1 เสนอโครงการขออนุมัติจัดท าแผนพัฒนาสามปีผํานปลัดเทศบาลให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติ  
1.2 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะอนุกรรมการสาขาตําง ๆ     
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
1.3  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ,   คณะอนุกรรมการ,   ให๎ทราบถึงแนวทางวิธีการและบทบาท 
หน๎าที่ในการจัดท าแผน 
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2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทาง 

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร๑ฯ  พร๎อมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องปัญหา ความต๎องการของ  
ประชาชนรวมถึงยุทธศาสตร๑การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น  
เสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

2.2 จัดประชุมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่นและสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง   
เพ่ือรํวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตร๑การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช๎ 
เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาส ารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการจัดท าแผนฯ  
3.2 ก าหนดและคัดเลือกแผนงานโครงการ  
4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
5. การจัดท ารายละเอียดโครงการ /ติดตามการพัฒนา 
6. จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  น ารํางแผนพัฒนาสามปีที่ 
ปรับปรุงแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา  
7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น  
7.2 ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อน าไปปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  

ที่ได๎จัดท าไว๎แล๎ว 
2. มีข๎อมูลที่ใช๎เป็นแนวทางส าหรับผู๎ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในชํวงสามปีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เทศบาลสามารถบริหารงบประมาณที่มีอยํางจ ากัดเพ่ือการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

 
 
 

 

********************
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ส่วนที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัด
ร๎อยเอ็ด   เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  พ.ศ. 2479มีพ้ืนที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมีส านักงาน
เป็นอาคารไม๎ชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยูํบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย  ตํ อมาปี พ.ศ.  2499   ได๎
กํอสร๎างส านักงานแหํงใหมํ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกํอสร๎างส านักงานเทศบาลทั่ว
ประเทศ ตั้งอยูํที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรํเศษ ตํอมาเม่ือบ๎านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแนํนมากขึ้น 
จึงได๎ท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่  5  มีนาคม 2509 ท าให๎มีพ้ืนที่  11.63  ตารางกิโลเมตร 
(พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา เลํม 23 ตอนที่ 21  วันที่ 5 
มีนาคม 2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให๎มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประ สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎กํอสร๎างอาคารส านักงานเพ่ิมเติมอีก 1 หลัง  เป็น
อาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตํอเชื่อมด๎านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี พ .ศ.2542  และในปี พ .ศ. 2553 ได๎
กํอสร๎างอาคารศูนย๑บริการรํวมเบ็ดเสร็จ เปิดใช๎บริการเกี่ยวกับงานการให๎บริการ ประชาชน โดยเปิด
ให๎บริการเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  2553  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  ทิศเหนือ 
  ติดตํอกับต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
ริมล าห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศเหนือ บริเวณพิกัด U C 533763  ไปทางทิศตะวันออกตามริมล าห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศ
เหนือ  ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U C 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 
0.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 558764  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมล าห๎วย เหนือ  
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หํางจากคูเมือง  ระยะทาง
ประมาณ 0.2 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  U C 571764  รวมระยะทางด๎านทิศเหนือประมาณ 4.4  กิโลเมตร   

ทิศตะวันออก 
  ติดตํอกับต าบลเหนือเมือง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดย มี
แนวเขตเริ่มต๎นจากริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก หํางจากคูเมือง  ระยะทางประมาณ  0.2  กิโลเมตร  
บริเวณพิกัด U C 571764  ไปทางทิศใต๎ตามเส๎นขนานของคูเมือง  ระยะทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร  ถึง
บริเวณพิกัด U C 571751  ไปทางทิศตะวันออกตามเส๎นขนานกับทางหลวงแผํนดิน  สายร๎อยเอ็ด – ยโสธร   
ระยะทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 585752  ไปทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ  0.4  
กิโลเมตร  ถึงบริเวณที่ดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด  U C  585748  ไปทางทิศตะวันตกตาม
เส๎นขนานถนนสายร๎อยเอ็ด -  ยโสธร ระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  U  C  575748  ไป
ทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 575744     ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต๎ตามแนวขนานกับถนนสายร๎อยเอ็ด – อาจสามารถ  ระยะทา งประมาณ  3.5  กิโลเมตร  ผํานบริเวณ
พิกัด  U C 590737  ผํานบริเวณพิกัด  U  C 603726 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด U  C  606724 รวมระยะ
ทางด๎านทิศตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร 
 



4 
 

ทิศใต้ 
  ติดตํอกับต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
บริเวณพิกัด U C 606724  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U 
C 603718  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 3.8  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 
570741  ไปทางทิศตะวัตตก ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C  566741  ไปทาง
ทิศใต๎ ระยะทางประมาณ  0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  U  C  567737  ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 557736  ไปทางทิศใต๎ตามแนวขนานถนนสายร๎อยเอ็ด – จตุร
พักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ  1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 554725 ไปทางทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  U C  550726  รวมระยะทางด๎านทิศใต๎ประมาณ 
7.2 กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก 
  ติดตํอกับต าบลรอบเมือง  ต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีแนว
เขตเริ่มต๎นจากบริเวณพิกัด U C 550726  ไปทางทิศเหนือตามเส๎นขนานกับถนนสายร๎อยเอ็ด -  จตุรพักตร
พิมาน  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 553736 ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง
ประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 548735  ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  
0.7  กิโลเมตร  ถึงริมถนนสายร๎อยเอ็ด – วาปีปทุม  ฟากทิศตะวันตก  มุมทางแยกไปเหลําสมบูรณ๑  บริเวณ
พิกัด  U C  546743  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  0.8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  U  
C  543751  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสายร๎อยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทาง
ประมาณ 1.5  กิโลเมตร  ถึงริมล าห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  U C 532757  ไปทางทิศเหนือ
ตามล าห๎วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ  0.9 กิโลเมตร  ผํานบริเวณพิกัด  U C 533758  
สิ้นสุดที่ริมล าห๎วยเหนือฝั่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  U C  533763  รวมระยะทางด๎านทิศตะวันตก
ประมาณ 5.6 กิโลเมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  พ.ศ.  2554 
(พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

- พ้ืนที่การเกษตร   2.24 19.3 
- พ้ืนที่พาณิชย๑ /ที่อยูํอาศัย 6.70 57.6 
- พ้ืนที่คู คลอง / หนองน้ าสาธารณะ 0.34 2.9 
- พ้ืนที่สํวนราชการ 0.60 5.1 
- พ้ืนที่วํางเปลํา 0.97 8.3 
- พ้ืนที่สวนสาธารณะ  /นันทนาการ 0.23 2 
- พ้ืนที่สถานศึกษา 0.35 3 
- พ้ืนที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
 

 ที่มา    :    ข้อมูลกองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2556 
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1.2   สภาพภูมิอากาศ 
 

                  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400 มิลลิเมตรตํอปี  อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ าสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส   
 ฤดูกาลประกอบด๎วย   3  ฤดู  คือ 
 ฤดูร๎อน : เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   
 ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม   
 ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ 

1.3   ประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การย้ายเข้า  การย้ายออก  ในเขตเทศบาล 

(ปี 2552 – 2556) 
 

พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวน พ้ืนที่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความหนาแน่น 
 ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (กม2) การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก (คน/กม2) 

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 
2556 16,671 18,406 35,077 15,237 11.63 1,909 80 198 368 3,016 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ณ  วันที่   30พฤษภาคม  2556 
 

จ านวนประชากรที่ก าหนดตามช่วงวัย 
 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวน (คน) 

รวม เพศชาย เพศหญิง 
น๎อยกวํา  1  ปี 245 244 489 
1  ปีเต็ม – 2  ปี 369 360 729 
3  ปีเต็ม – 5  ปี 804 752 1,556 
6  ปีเต็ม – 11  ปี 2,070 1,925 3,995 
12  ปีเต็ม – 14  ปี 1,134 1,178 2,312 
15  ปีเต็ม – 17  ปี 1,033 1,086 2,119 
18  ปีเต็ม – 49  ปี 7,002 8,002 15,004 
50  ปีเต็ม – 60  ปี 2,039 2,397 4,418 
มากกวํา 61 ปี เต็มขึ้นไป 1,828 2,409 4,237 
   34,859 

 

หมายเหตุ   :     ข้อมูล   ณ  วันที่    30   พฤษภาคม2556 
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2.  สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน 
               2.1  สภาพพื้นที่การจราจร/ไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใช๎วงเวียน   จ านวน     2    จุด 
  2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จ านวน 5 เส๎นทาง  
คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยข๎างตลาดทุํงเจริญ
ด๎านทิศเหนือและด๎านทิศตะวันออก 
  3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน  11     จุด 
  4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถํายโอนจากกรมทางหลวง     มีจ านวน    6     จุด 
  5.  ไฟฟูาสาธารณะอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน 2,500 ชุด
และไฟฟูาตามอาคารส านักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตําง ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ไฟฟูาสาธารณะ  ที่พักผู๎โดยสารรวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหํง 
  6.  ไฟฟูาแสงสวํางที่รับถํายโอนจากกรมทางหลวง  มีจ านวน 469   ชุด 
 
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 

 
ประเภทถนน 

 

จ านวน 
เส้นทาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 

สภาพถนน 
ใช้ได้
(สาย) 

ช ารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 182 04.322 182 - 
แอสฟัลท๑ติก (ถนนเทศบาล) 49 16.510 49 - 

แอสฟัลท๑ติก (ถนนถํายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถํายโอน 7 11.72 7 - 
ลูกรัง, หินคลุก,  ดิน 62 6.974 62 -   

รวม 300 39.526 300 -  
 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ล๎อ  จ านวน    6    คน 
  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเทท๎าย (ด้ัม)  6  ล๎อ จ านวน    4    คน 
  3.  พนักงานขับรถ บดล๎อเหล็ก   จ านวน    1    คน 
  4.  พนักงานขับรถเกรด    จ านวน    1    คน 
  5.  พนักงานขับรถตัก    จ านวน    1    คน 
  6.  พนักงานขับรถยนต๑นั่ง  4  ประตู  จ านวน    2    คน 
  7.  พนักงานขับรถยนต๑เก็บขยะ   จ านวน    1    คน 
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จ านวนรถที่ใช้ในงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  รถยนต๑บรรทุกน้ า      จ านวน    3    คัน 

2.  รถยนต๑บรรทุก  6  ล๎อ    จ านวน   16   คัน 
3.  รถบรรทุกเทท๎าย 6  ล๎อ  (ด้ัม)    จ านวน    4    คัน 
4.  รถบดล๎อเหล็ก    จ านวน    1    คัน 

  5.  รถเกรด     จ านวน    1    คัน 
  6.  รถตัก     จ านวน    1    คัน 
  7.  รถยนต๑นั่ง  4  ประตู    จ านวน    2    คัน 
  8.  รถยนต๑เก็บขยะในบึงพลาญชัย   จ านวน    2    คัน 

ที่มา   :    กองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ข้อมูล   ณ  วันที่    30   พฤษภาคม2556 

2.2  การประปาส่วนภูมิภาค 

 
การประปา :  ข้อมูลประปาในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา 
 

ประเภท ข้อมูลการใช้น้ าประปา พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ประเภทที่อยูํอาศัย ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 3,221,490 3,343,054 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 201,449 211,662 

ประเภทราชการ ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 811,726 708,475 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 3,001 3,233 

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 883,285 876,258 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 38,666 39,345 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 22,645 20,603 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 225 247 

ประเภทธุรกิจขนาดใหญํ ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 932,733 930,938 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 18,249 18,559 

ประเภทอุตสาหกรรม ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 184,451 164,871 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 711 687 

 
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วันที่  12  มิถุนายน  2556 
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2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :  ข้อมูลไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

    ข้อมูลการบริการไฟฟ้า 
 

 
ปี 

พ.ศ. 

ประเภทที่อยู่อาศัย สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ  
จ านวนผู้ใช้ 

(ราย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

2554 63,976,673.28 98,637,476.40 20,456,592.36 5,167,374.12 57,537 
2555 79,682,653.03 123,934,297.52 19,108,968.95 1,807,695.29 59,291 

 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วันที่  12  มิถุนายน  2555 
 

2.4  สถานีวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จ านวน  18  สถานี  คือ 
 

รหัสสถานี ชื่อสถานี คลื่นความถี่ 
07520128 สถานีพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 97.00 
07520580 Earth Media 87.50 
07520581 OK LOVE 104.5  
07520585 คนของแผํนดิน 103.50 
07520600 คนเมืองร๎อยเอ็ด 99.40 
07520605 คนรักถิ่น 88.25 
07520627 ชุมชนพัฒนาท๎องถิ่น 95วาไรตี้ 95.0 
07520636 นิวเวฟ 106.70 
07520652 เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพR-Radio   97.25 

 Network วิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด  
07520678 วทท.พูลเพชรสปอร๑ตคลับจังหวัดร๎อยเอ็ด 100.25 
07520679 วทท.ศิริมงคลร๎อยเอ็ด 91.75 
07520683 รี เอฟเอ็ม สมาร๑ท เรดิโอ 106.25 
07520685 ศึกษาศิลปวัฒนธรรม 91.00 
07520700 หมอล าดังร๎อยเอ็ดเจ็ดยํานน้ า 88.75 
07520701 หมอล าดังร๎อยเอ็ดเจ็ดยํานน้ า 90.25 
07520702 หลักเมืองพลาญชัยร๎อยเอ็ด 90.60 
07520705 เอ็มเรดิโอ 101.35 

 
ที่มา : สถานีชุมชนพัฒนาท้องถิ่น  95  วาไรตี้  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2555 
 
 
 
 



9 
 
 
โทรทัศน์ทางสาย (เคเบิ้ลทีวี) จ านวน 3 แหํง คือ 

1. เสียงไทยแลนด๑ 
2. กมลเคเบิ้ล 
3. เมโทรเคเบิ้ล 

 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.  หนังสือพิมพ๑พิราบขําว 
 2.  คนขําว 
 3.  หอการค๎า 
 4.  ไทยนิวส๑ 
 

-   เสียงไร้สาย 20  จุด  (ในเขตเทศบาล) 

-  ไปรษณีย์โทรเลข : จ านวน  1  แหํง  คือ  สาขาร๎อยเอ็ด 

-  องค์การโทรศัพท์ มี 1  แห่ง คือ  สาขาร๎อยเอ็ด 

 
2.5  เส้นทางสายการบิน 

 
ล าดับที่ สายการบิน เส๎นทางการบิน เวลาออก เวลาถึง จ านวนวัน 

1 นกแอร๑ กรุงเทพฯ(ทําอากาศยานดอนเมือง)-
ร๎อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 

06.10 น. 
17.50 น. 

07.25 น. 
19.05 น. 

ทุกวัน 

2 นกแอร๑ ร๎อยเอ็ด(ทําอากาศยานร๎อยเอ็ด)-
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

07.55 น. 
19.25 น. 

09.10 น. 
20.40 น. 

ทุกวัน 

3 แฮปปี้แอร๑ กรุงเทพฯ(ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ)-
ร๎อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 

17.50 น. 19.05 น. จันทร๑-พุธ-ศุกร๑- 
เสาร๑-อาทิตย๑ 

4 แฮปปี้แอร๑ ร๎อยเอ็ด(ทําอากาศยานร๎อยเอ็ด)- 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

19.25 น. 20.40 น. จันทร๑-พุธ-ศุกร๑- 
เสาร๑-อาทิตย๑ 

 
 
แหล่งข้อมูลที่มาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด :  ข้อมูล ณ วันที่  15พฤษภาคม  2556 
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3. ด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ด้านประกอบการ 

ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2554 
  1.  ธนาคาร    จ านวน 15   แหํง 
  2.  โรงภาพยนตร๑  จ านวน  1   แหํง     
  3.  โรงแรม   จ านวน 10   แหํง 
  4.  สถานอาบอบนวด  จ านวน 1 แหํง   
  5.  ศูนย๑การค๎า   จ านวน 3    แหํง   
  6  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 5    แหํง 
  7.  สถานีขนสํง   จ านวน  1    แหํง 
  8.  สถานธนานุบาล 
      - เทศบาล   จ านวน 1      แหํง 
      - เอกชน   จ านวน 2      แหํง 
  9.  ตัวแทนบริษัทประกันภัย จ านวน 10    แหํง   
  10. บริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 14    แหํง   
  11. ห๎างสรรพสินค๎า  จ านวน 3      แหํง   
  12. สถานีบริการแก๏ส  จ านวน 2      แหํง   
  13. ร๎านทอง   จ านวน 31    แหํง   
 

สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  จ านวน  133  ประเภท  265  แหํง 
2. สถานที่จ าหนํายและสถานที่สะสมอาหาร 

-  พ้ืนที่มากกวํา 200 ตารางเมตร จ านวน 24      แหํง 
-  พ้ืนที่น๎อยกวํา 200 ตารางเมตร จ านวน 386 แหํง 

3. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพประเภทแตํงผม จ านวน 82  แหํง 
4. การจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 45 แหํง 
5. ตลาดเทศบาล จ านวน 3   แหํง 
6. ตลาดเอกชน จ านวน 1   แหํง 
 

ที่มา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  พฤษภาคม  2556 
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3.2  การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 1.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จัดสร๎างขึ้นตามพระราชประสงค๑ของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีพระราชประสงค๑ให๎มีสวนสาธารณะในเมือง  เพ่ือรักษาพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเมืองไว๎เป็นสมบัติและใช๎ประโยชน๑รํวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเป็นองค๑ประธานใน
พิธีเปิดสวน  พร๎อมด๎วยสมเด็จพระเจ๎าพ่ีน างเธอเจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑  
เมื่อวันที่  21  มกราคม  พุทธศักราช  2529  เป็นสวนที่ตั้งอยูํในกลางเมือง  มีพ้ืนที่  124  ไรํ  แบํงเป็น
พ้ืนที่ดิน  59  ไรํ  และพ้ืนที่น้ า  65  ไรํ  ประกอบด๎วย  3  สํวน  ดังนี้ 

สํวนที่  1  ตั้งอยูํตรงข๎า มศาลากลางจังหวัด  เป็นที่ตั้งหอนาฬิกาและศาลาจัตุรมุขอันเป็น
สัญลักษณ๑แหํงสถานที่เสด็จพระราชด าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เพื่อบ าบัดทุกข๑  บ ารุงสุข  แกํ
ราษฎรจังหวัดร๎อยเอ็ด  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550   

สํวนที่  2  คือ  บึงพลาญชัย  เป็นสวนสาธารณะอยูํกลางเมือง  ประชาชนใช๎เป็นที่พักผํอน  
เป็นสถานที่ใช๎จัดงานประเพณีตําง ๆ  ในเทศกาลส าคัญของจังหวัดร๎อยเอ็ด  มีหนองน้ าขนาดใหญํ (บึง) 
เป็นเกาะกลางบึงซึ่งมีอยูํแหํงเดียวในเมืองร๎อยเอ็ด  

สํวนที่  3  เรียกวํา  บึงน๎อย  เป็นที่ตั้งสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า  เป็นแหลํงรวบรวมและอนุรักษ๑
พันธุ๑สัตว๑น้ าพื้นเมือง 
  2. บึงพลาญชัย  เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญและถือเป็นสัญลักษณ๑ของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ตั้งอยูํใจกลางเมืองในเขตเทศบาล  มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใ หญํ   มีน้ าล๎อมรอบ    เนื้อที่
ประมาณ  200,000  ตารางเมตร  มีสะพานเชื่อมสูํเกาะ   3   ด๎าน  เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ๎าพํอ
หลักเมือง  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง  พุทโธดมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญํและ
พระราชานุสาวรีย๑สมเด็จยํา  ตั้งประดิษฐานกล างสวนดอกไม๎  ตกแตํงบริเวณไว๎อยํางสวยงาม  มีปลา
นานาชนิด   อยูํเป็นจ านวนมาก  มีพันธุ๑ไม๎ตําง ๆ  รํมรื่น  มีสิ่งกํอสร๎างจ าลอง  เชํน  ภูพลาญชัยซึ่งมี
ลักษณะเป็นสวนสัตว๑และน้ าตกจ าลอง  สระบริสุทธิ์  สวนสุขภาพและสนามเด็กเลํน  เป็นต๎น  เหมาะ
ส าหรับเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและจัดงานประเพณีตําง ๆ 

3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนสุนทร 
เทพข๎างวัดบึงพลานชัย  มีพ้ืนที่ประมาณ  2  ไรํ  เป็นโครงการที่กรมประมง  ได๎จัดท าขึ้นตามนโยบายของ  
ฯพณฯ  อนุรักษ๑  จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ    เป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎  ความเข๎าใจ  
เกี่ยวกับทรัพยากรของสัตว๑น้ าของท๎องถิ่นให๎แกํเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 

4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ดตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต   เป็น 
พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติที่จัดตั้งข้ึนตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติประจ าเมือง  เป็นสถานที่
จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวนํารู๎ทุกด๎านของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑ๑แหํงชาติร๎อยเอ็ดจัดตั้งขึ้น
ตามด าริของทํานศาสตราจารย๑  ดร .กํอ  สวัสดิพาณิชย๑  ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ๑ศิลปะหัตถกรรมอีสาน  
โดยเฉพาะผ๎าไหมและผ๎าพื้นเมือง  ตํอมาเม่ือกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธ ภัณฑ๑สถานแหํงชาติ
ประจ าเมือง  จึงได๎ท าการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให๎ครอบคลุมข๎อมูลของจังหวัดทุกด๎าน  
ทั้งด๎านภูมิศาสตร๑  ประวัติศาสตร๑  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลส าคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและ
ศิลปหัตถกรรม  ได๎รับการประกาศวํา  เป็นพิพิธภัณฑ๑ประจ าเมืองแหํงแรกของประเทศ 
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5. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดใน     
ประเทศไทย สูง   101   ศอก  (67.85  เมตร)  สร๎างด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ฐานพระพุทธรูปองค๑นี้
เป็นห๎องพิพิธภัณฑ๑จ านวนหลายห๎อง  ประดิษฐานอยูํที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนทั่วไป
เรียกวํา  “พระเจ๎าใหญํวัดบูรพา” 

 6. คลองคูเมืองลักษณะเป็นคลองขนาดกว๎างโดยเฉลี่ย  15 – 25  เมตร  พร๎อม  คูดิน
โดยรอบเมืองมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ  6,000  เมตร  ขุดข้ึนมาตั้งแตํสมัยโบราณ  เพ่ือปูองกันการโจมตี
ของศัตรู  ซึ่งถือเป็นแหลํงโบราณสถานคูํบ๎านคูํเมือง  และข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติ 
 
 ข้อมูลด้านกีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มีสถานที่ทํองเที่ยว สถานที่ส าหรับเลํนกีฬา นันทนาการและสถานที่
พักผํอนหยํอนใจหลายแหํง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค๑  จ านวน  22  แหํง   
สนามตะกร๎อ    จ านวน  31 สนาม   
สนามฟุตบอล    จ านวน  7   สนาม 
สนามฟุตบอล  7 คน จ านวน  7   สนาม 
สนามบาสเกตบอล   จ านวน  4   สนาม   
สนามเด็กเลํน    จ านวน  3   แหํง  
สนามเปตอง     จ านวน  30 สนาม 
สนามวอลเลย๑บอล    จ านวน  4   สนาม 
สนามแบดมินตัน  จ านวน   7  สนาม 
สนามเทนนิส  จ านวน   3  สนาม 
ห๎องสมุดประชาชน   จ านวน   1  แหํง 
สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า  จ านวน  1  แหํงและศูนย๑พัฒนาสมรรถภาพทางกาย จ านวน  2  แหํง 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูํในความรับผิดชอบ  จ านวน  2  แหํง   

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
 
 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30 พฤษภาคม  2556 
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4.  สภาพสังคม 
4.1  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มี  20 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3  เขต  ดังนี ้
 เขตที่  1   จ านวน  6  ชุมชน  ประกอบด๎วย 

1. ชุมชนวัดปุาเรไร 
2. ชุมชนวัดคุ๎ม   
3. ชุมชนวัดเหนือ 
4. ชุมชนทํานคร  
5. ชุมชนวัดบึง  
6. ชุมชนศิริมงคล   

 เขตที่  2   จ านวน  8  ชุมชน  ประกอบด๎วย 
1. ชุมชนพระอารามหลวง   
2. ชุมชนรอบเมือง       
3. ชุมชนวัดเวฬุวัน       
4. ชุมชนศรีอุดม 
5. ชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า  
6. ชุมชนทุํงเจริญ        
7. ชุมชนพิพิธภัณฑ๑      
8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา     

 เขตที่  3   จ านวน  6  ชุมชน  ประกอบด๎วย 
1. ชุมชน บ.ข.ส.    
2. ชุมชนตลาดหนองแคน    
3. ชุมชนจันทร๑เกษม 
4. ชุมชนโรงเรียนเมือง  
5. ชุมชนราษฏรอุทิศ  
6. ชุมชนโรงพยาบาล 

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

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  พฤษภาคม   2556 
 

    4.3 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร๑ เสาร๑ และอาทิตย๑แรกของเดือน
มีนาคมของทุกปี 
 2.  งานประเพณีสงกรานต๑  จัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 
 3.  งานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  6  ของทุกปี   

4.  งานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง  จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  7  ของทุกปี     
 5.  งานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา   จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ า เดือน  8  ของทุกปี(จัดขึ้นกํอน
วันเข๎าพรรษา  1  วัน) 
 6.  งานประเพณีออกพรรษา จัดขึ้นในแรม 14 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี(จัดขึ้นกํอนวันออกพรรษา 
 1 วัน) 
 7.  งานกฐิน 101 กอง จัดขึ้นในวันเสาร๑ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 8.  งานประเพณี “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป” จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12  ของทุกปี 

 ที่มา :ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ  วันที่  30  พฤษภาคม   2556 
 
4.4.  ส านักศึกษา 
  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ได๎จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  8  แหํง   ดังนี้ 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
4. โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า(โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 

จ านวน  2แหํง เปิดการสอนตาม พรบ .การศึกษาแหํงชาติ พ .ศ . 2542 ตั้งแตํชั้นอนุบ าลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีส านักการศึกษาเป็นหนํวยก ากับดูแล 
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สถิติจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน บุคลากรและนักเรียนที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปีการศึกษา 2556) 
 

 

ชื่อโรงเรียน จ านวน
ห้องเรียน 
( ห้อง ) 

จ านวนบุคลากร (คน) นักเรียน  ( คน ) 

พนัก
งาน
คร ู

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ลูกจ้าง 
ประจ า
(ภาร
โรง) 

อนุ 
บาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 
ตอน
ปลาย เงิน                                          

รายได้ 

เงิน 

อุดหนุน 

เงิน 

รายได้ 

เงิน 

อุดหนุน 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 45 74 3 1 9 3 2 - 837 555 254 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 11 21 1 - - 2 2 90 204 - - 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 15 19 2 1 - 2 - 80 288 - - 

โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 22 24 1 1 2 2 1 119 367 181 - 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
(โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด) 

29 38 2 1 1 2 1 75 242 325 196 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 28 31 1 - 1 2 2 84 316 203 - 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 10 14 1 - - 2 1 69 178 - - 

โรงเรียนเทศบาลอนุบาลเมืองร๎อยเอ็ด 12 6 - - 2 1 - 186 92 - - 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 12 5 - 2 - 8 - 180 - - - 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 1 - - - - 2 - 16 - - - 

รวม 185 232 11 6 15 26 9 899 2,524 1,264 450 

ที่มา  :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(จ านวนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ)  
   ณ  วันที่   10  มิถุนายน  2555 
 

ด้านอาคารสถานที่ 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

ที ่ รายการ ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 

ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6 ท.7 ท.8 รวม 

1 อาคารเรียน  1  ช้ัน 1 - - - - - - 1 - 2 
2 อาคารเรียน  2  ช้ัน - - - - - - 1 - 1 2 
3 อาคารเรียน  3  ช้ัน - 1 1 1 1 2 1 1 - 8 
4 อาคารเรียน  4  ช้ัน - 3 1 1 2 1 1 - - 9 
5 อาคารอเนกประสงค๑ - 1 - - - 2 1 1 - 5 
6 โรงอาหาร - 1 1 1 1 1 - 1 1 7 
7 ห๎องน้ าห๎องส๎วม 17 115 28 26 41 37 64 23 4 355 
8 หอประชุม - 1 - - 1 1 - - - 3 
9 อาคารห๎องสมุด - 1 - 1 1 - - 1 - 4 
10 อาคารปฐมวัย 1 - - - - 1 1 1 1 5 
11 ใต๎ถุนอาคารบริการฯ - 2 1 1 2 2 1 - - 9 
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ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง   
ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
ท.5  =  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด)  
ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   
ท.8  =  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
=  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
=  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 
 

ที่มา  :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
พาหนะส านักการศึกษา  จ านวน12 คัน 

1. รถบัส     จ านวน  2คัน 
2.  รถหกล๎อ    จ านวน  2  คัน 
3.  รถตู๎     จ านวน  2คัน 
4.  รถกระบะ  4  ประตู จ านวน  1  คัน 
5.  รถจักรยานยนต๑  จ านวน  5  คัน 

ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    เป็นศูนย๑รวมด๎านการศึกษาทุกระดับ   แบํงสถานศึกษา 
ออกตามลักษณะการจัดขององค๑กรภาครัฐ  และเอกชน  ได๎ดังนี้  

 1.  สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ  มีดังนี้ 
  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  ซึ่งมีเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น  ได๎จัดการศึกษาแบํงเป็น  5  ระดับคือ 
  -   สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนวัยเรียน  จ านวน  2 แหํง  คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  
2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน  
2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จ านวน  4  โรงเรียน   
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ    โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
  -  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรํวม)  จ านวน  2  แหํง  คือ  
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  -   สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ   (ด๎านกีฬา )  จ านวน  
1  แหํง  คือ  โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
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  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบํงออกเป็น  6  ระดับ  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จ านวน  1 โรงเรียน   
คือ  โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด   

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   จ านวน  
1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน 
ร๎อยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จ านวน  3 แหํง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ร๎อยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพร๎อยเอ็ด   
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แหํง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร๎อยเอ็ด 

- นอกจากนี้ยังมีศูนย๑สํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรี ยน จ านวน  
1  แหํง  คือ  ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร๎อยเอ็ด 

1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 แหํง คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเหนือ 

 2.    สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้ 
  2.1  ศูนย๑รับเลี้ยงเด็ก  มี  2  แหํง   
  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย  มี  2  แหํง  คือ  โรงเรียน  ช .วิทยา 
และโรงเรียนศรีศิลป์วิทยาลัย 
  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหํง  
คือ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน๑ 
  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  1  แหํง  คือ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีร๎อยเอ็ด 
  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี  7 แหํง คือ  บิ๊คบุ๏ค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค๑  เดอะเบนส๑
กวดวิชา อ.อุ๏   กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอาร๑ซี และ Smart Brain Roi-Et 
  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Can Read  
โรงเรียนแคมบริดจ๑ 

ที่มา  :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  พฤษภาคม   2556 

 4.5  การสาธารณสุข 
 -  สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด๎วย 
  1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จ านวน  1  แหํง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน  3  แหํง   
3.  คลินิกเอกชน     จ านวน  60 แหํง   
4.  ศูนย๑แพทย๑ชุมชน    จ านวน   2  ศูนย๑   
5.  ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   จ านวน   3  แหํง   
6. ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  20  แหํง และมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)   จ านวน  214  คน 
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4.6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่    จ านวน   55คน 
2.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัวพร๎อมอุปกรณ๑    ขนาดบรรจุ   2,000   ลิตร  จ านวน     3  คัน 
3.   รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัวและฉีดโฟมพร๎อมอุปกรณ๑  ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร จ านวน     1  คัน 
4.  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงพร๎อมอุปกรณ๑   ขนาดบรรจุ   10,000  ลิตร   จ านวน     2  คัน 
5.  รถบันไดก๎ูภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร พร๎อมอุปกรณ๑    จ านวน     1  คัน 
6.  รถยนต๑ตรวจการณ๑    จ านวน     1  คัน 
7.  เครื่องตัดถํางชนิดไฮดรอลิค    จ านวน    1   เครื่อง 
8.เครื่องสูบน้ า ขนาด  3  นิ้ว      จ านวน    6   เครื่อง 
9. เครื่องสูบน้ า ขนาด  6  นิ้ว      จ านวน    1   เครื่อง 
10. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห๎ง  (อยูํที่ตั้งและประจ ารถดับเพลิง)  จ านวน   20เครื่อง  
11. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห๎งพร๎อมตู๎ 
(ตามยํานชุมชนและสถานที่ราชการสังกัดเทศบาลฯที่มีความเสี่ยงภัย)  จ านวน  119เครื่อง  
12.  เก็บส ารองไว๎ที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน    8   เครื่อง  
13.  เครื่องชํวยหายใจแบบอัดอากาศ  (ชุด  SCBA)    จ านวน     6  ชุด      
14.  ชุดผจญเพลิงประกอบด๎วย เสื้อ  รองเท๎า  หมวก    จ านวน   51  ชุด 
15.  รอกชํวยชีวิตความยาว 60 เมตร    จ านวน     2  ชุด 
16.  เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศให๎เครื่องชํวยหายใจ)    จ านวน    1 เครื่อง 
17.  เครื่องระบายควัน    จ านวน    1 เครื่อง 

18.  ทํอธารประปาดับเพลิง    จ านวน    114 ทํอ 
19.  แหลํงน้ าดับเพลิงธรรมชาติ    จ านวน    5   แหํง 
20.  เครื่องก าเนิดไฟฟูา    จ านวน    1 เครื่อง 
21.  เปลพยาบาล    จ านวน    4   เปล 
22.  แผงกั้นจราจร    จ านวน    10 แผง 
23. ปูายสัญญาณไฟหยุดตรวจจราจร    จ านวน     2  ปูาย 
24. เลื่อยโซํยนต๑    จ านวน    2 เครื่อง 
25. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต๎น    จ านวน     1  ชุด 
26.  สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด     จ านวน   541 คน 

 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  2554 
- ในเขตเทศบาล 25ครั้ง   
- นอกเขตเทศบาล      22ครั้ง   

 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  2555 
- ในเขตเทศบาล 46ครั้ง   
- นอกเขตเทศบาล       21ครั้ง   

 ที่มา  :  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30พฤษภาคม  2556 
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5.  สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1  แหล่งน้ า : แหล่งน้ าในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ 
             -  บึงพลาญชัย มีพ้ืนที่ 65  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ า  480,000   ลูกบาศก๑เมตร 
   -   คลองคูเมือง มีพ้ืนที่ 14  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ า  56,000     ลูกบาศก๑เมตร 
   -   สระแก๎ว     มีพื้นท่ี 9.2  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ า  21,000     ลูกบาศก๑เมตร 
   -   สระฮาง     มีพื้นท่ี 9.2  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ า  22,154     ลูกบาศก๑เมตร 

ที่มา  :  กองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  พฤษภาคม  2556 
 
      5.2  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  มี  2  แหํง 
   1. สถานที่ก าจัดขยะ ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่บ๎านหนองนาสร๎าง  ม . 10  ต าบลเหนือเมือง            
ริมถนนร๎อยเอ็ด-กาฬสินธุ๑  อ . เมือง จ .ร๎อยเอ็ด  พ้ืนที่  20 ไรํ 3 งานเศษ และตั้งอยูํในเขตบ๎านขี้เหล็ก ม .3 
ต าบลอุํมเม๎า  อ.ธวัชบุรี  จ.ร๎อยเอ็ด  พ้ืนที่  112  ไรํ 

  2. สถานการณ๑การจัดการขยะมูลฝอย 
  -  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  วันละประมาณ  60  ตัน  และมีท๎องถิ่นท่ีอยูํ
ใกล๎เคียงใช๎พื้นที่รํวมกัน  เชํน  อบต .เหนือเมือง  อบต .รอบเมือง  และอบต .ดงลาน วันละประมาณ 30  ตัน  
รวมแล๎วมีปริมาณขยะท่ีไมํฝังกลบ  ประมาณ  90  ตัน/วัน 

  3. ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
   -  การคัดค๎านการใช๎พ้ืนที่ก าจัดขยะ  112  ไรํ ที่อ าเภอธวัชบุรีสํวนพื้นที่ท่ีใช๎อยูํปัจจุบัน  
20  ไรํ  3  งานเศษ  ไมํเพียงพอตํอการใช๎วิธีฝังกลบองค๑กา รปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีอยูํใกล๎เคียงมาใช๎พื้นที่
รวมกัน  ท าให๎บํอฝังกลบเต็มเร็ว 

 การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ 
  1. พนักงานขับรถเก็บขยะ   จ านวน    16คน 
  2. พนักงานประจ าบนรถเก็บขยะ  จ านวน    42คน 
  3. พนักงานปัดกวาดถนน,  ตลาด  จ านวน    62คน 
 ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย 
  1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเป็น 

- ถังพลาสติก  ขนาด   240  ลิตร  จ านวน  100  ใบ 
- ถังพลาสติก  ขนาด   200  ลิตร  จ านวน  500  ใบ 
- ถังพลาสติก  ขนาด   150  ลิตร  จ านวน  50  ใบ 

  2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเป็น 
  - ขนาด   18  ตัน  จ านวน   6คัน   (รถขยะอัดท๎ายไฮโดรลิค) 

- ขนาด   12  ตัน  จ านวน   6  คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 
- ขนาด   8ตัน  จ านวน   2คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 
- ขนาด     1  ตัน  จ านวน   1  คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 
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  3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา1  ลูกบาศก๑เมตร    จ านวน   40 คัน 
  4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล๎างทํอระบายน้ า ขนาด 4 ลูกบาศก๑เมตรจ านวน     1 คัน 
  5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร๑ขนาด 4 ลูกบาศก๑เมตร  จ านวน2  คัน 
  6.  รถกวาดและดูดฝุุน   ถังบรรจุผงขนาด 3  ลูกบาศก๑เมตร     จ านวน   1   คัน 
  7.  รถตักหน๎าขุดหลัง      จ านวน  2  คัน    
  8.  รถแบคโฮ       จ านวน   1  คัน 
  9.  เครื่องสูบน้ า ขนาด    10  นิ้ว    จ านวน  2  เครื่อง 
  10. รถบรรทุกน้ า  ความจุ  5,000  ลิตร    จ านวน   1  คัน 
  11. รถบรรทุกน้ า  ความจุ  6,000  ลิตร    จ านวน   1  คัน 
  12. รถแทรกเตอร๑      จ านวน   1  คัน 
  13. รถบรรทุกดั๊ม       จ านวน   1  คัน 

ที่มา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  พฤษภาคม  2556 
 

การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551– 2555 

 

ปีงบประมาณ ปริมาณมูลฝอย(ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน) 
2551 28,470 80 
2552 29,200 80 
2553 30,660 85 
2554 30,660 90 
2555 39,500 100 

 
จ านวนพนักงานรักษาความสะอาดและจ านวนรถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ปี พ.ศ. 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 

การรักษาความสะอาด จ านวนรถ 

(คัน) 

พนักงาน 
ขับรถ(คน) 

พนักงาน
เก็บขน(คน) 

จ านวน
เที่ยว

(เฉลี่ย/วัน) 

น้ าหนัก/วัน 

(ตัน) 

2553 14 16 42 28 85 45  คน 

2554 14 16 42 28 90 45  คน 

2555 14 14 42 30 90 49คน 

ที่มา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30  มิถุนายน  2555 
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6.  การเมืองการบริหาร 
      6.1  การบริหาร : เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด แบํงสํวนการบริหารออกเป็นฝุายนิติบัญญัติและ
ฝุายบริหาร 
      -สภาเทศบาลประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    
ตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร ท๎องถิ่นจ านวน  18 คน ท าหน๎าที่เป็น
ฝุายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

      -  นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น   

     นายกเทศมนตรี ได๎แตํงตั้งรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  3  คน ซึ่งมิใชํสมาชิกสภาเทศบาล   
เป็นผู๎ชํวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได๎ตามหลักเกณฑ๑ 
นายกเทศมนตรีได๎แตํงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
จ านวน  2  คน  ซึ่งมิใชํสมาชิกสภาเทศบาลได๎  

      นายกเทศมนตรี  จะท าหน๎าที่ฝุายบริหาร โดยการบริหารงานเทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย 
ที่ได๎แถลงไว๎ตํอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว๎ 

      พนักงานเทศบาลท าหน๎าที่เป็นฝุายผู๎ปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน /โครงการตําง ๆ    
ที่คณะผู๎บริหาร ก าหนดไว๎ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู๎บังคับบัญชาสูงสุด 

 



-งานการเจ๎าหน๎าที ่
-งานควบคุมเทศพาณิชย๑ 
 
 
 
 
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
-งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
และความมั่นคง 
 
 
 -งานธุรการ 
-งานเลขานุการผ๎ูบริหาร 
-งานรัฐพิธี         
 
 
 

-งานการเงินและบัญชี   
 
 
 
 
 

-งานพัฒนารายได๎         
-งานผลประโยชน๑    
 
 
 
 

-งานสาธารณูปโภค  
-งานสวนสาธารณะ     
-งานศูนย๑เครื่องจักรกล 
-งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
-งานวางระบบจราจร 
 
 
 

-งานธุรการ 
-งานการเงินและบัญช ี
-งานงบประมาณและพัสด ุ
-งานการจ๎าหน๎าที ่
 
 
 

-งานพัสดุและทรัพย๑สิน  
 
 
 
 
 

-งานธุรการ    
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการ    
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการ    
 
 
 
 
 
 

-งานควบคุมอาคาร  
-งานผังเมือง         
-งานสถาปัตยกรรม 
-งานวิศวกรรม  
 
 
 

-งานธุรการ    
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและการจัดหน่วยงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 

  

กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน ส านักการศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายการศึกษา 

สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9) 
 

สถานธนานุบาล 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8) 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ล้อม 

ฝ่ายปกครอง    
ปลัดเทศบาล  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ลัดเทศบาล  

ฝ่ายบริหารงานคลัง  

ฝ่ายพัฒนารายได้  

ฝ่ายแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-งานแผนที่ภาษีและ   
ทะเบียนทรัพย๑สิน 
 
 
 
 
 

ฝ่ายควบคุมอาคาร 
และผังเมือง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
-งานแผนงานสาธารณสุข 
-งานเผยแพรํและฝึกอบรม 
-งานรักษาความสะอาด 
-งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล           
 
 
 
 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
-งานศูนย๑บริการสาธารณสุข 
-งานสัตวแพทย๑ 
-งานปูองกันและควบคุมโรค       
-งานสํงเสริมสุขภาพตามกลุํมวัย 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
-งานบริหารโรงเรียน   
-งานบริหารวิชาการ 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานสํงเสริมคุณภาพและ    
  มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-งานการศึกษานอกระบบและ 
 สํงเสริมการศึกษา 
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-งานอนุรักษ๑โบราณสถาน 
-งานสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการ 
-งานนิติกรรมสัญญา       
-งานรับเร่ืองราวร๎องทุกข๑ 
-งานบริการและเผยแพรํวิชาการ 
-งานบริการข๎อมูลขําวสาร 
ของท๎องถิ่น 
 
 ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

-งานวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
-งานจัดท างบประมาณ  
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห๑  
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน     

-งานพัฒนาชุมชน 
-งานสวัสดิการเด็ก 
  และเยาวชน             
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
-งานสุขาภิบาล        
-งานอนามัยสิ่งแวดล๎อมควบคุม 
มลพิษและเหตุร าคาญ 
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ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

กองคลัง 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที่มา  :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ วันที่  30 พฤษภาคม  2556 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได๎แบํงสํวนการบริหารออกเป็น ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล 
2) กองคลัง 
3) กองชําง 
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
5) กองวิชาการและแผนงาน 
6) ส านักการศึกษา(มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล8 แหํงและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหํง) 
7) กองสวัสดิการสังคม 
8) หนํวยงานตรวจสอบภายใน 
9)  สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า)  1 แหํง 

 
 

บัญชีแสดงจ านวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักจ้างเทศบาล  

 
ส่วนการบริหาร พนักงาน

เทศบาลสามัญ 
พนักงาน 

ครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ทั่วไป ตามภารกิจ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองคลัง 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองชําง 
- ตรวจสอบภายใน 
- สถานธนานุบาล 

29 
11 
23 
17 
16 
7 
21 
1 
6 

- 
- 
- 

232 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
- 
- 

10 
5 
1 
4 
- 
- 

41 
4 
4 
12 
25 
1 
13 
- 
- 

21 
5 
4 
25 
25 
3 
19 
- 
- 

รวม 131 232 26 100 102 

 
ที่มา   : ส านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ  วันที่    20มิถุนายน  2556 
 
 
 
 
 
 



ที่มา   :  กองคลัง    ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2556 
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สถานการณ์คลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

รายรับ  ปีงบประมาณ 2551 – 2555 
 

ประเภท 2551 2552 2553 2554 2555 
1. หมวดภาษีอากร 
2. หมวดคําธรรมเนียม  
คําปรับ และใบอนุญาต 
3.  หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 
4. หมวดรายได๎จาก  
สาธารณูปโภคและ 
กิจการพาณิชย๑ 
5. หมวดเงินอุดหนุน 
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
   หรือเงินอุดหนุนทั่วไปท่ี 
   ระบุวัตถุประสงค๑ 
7.  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 

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 

113,419,356.76 
9,260,467.32 

 
10,704,052.49 
5,146,318.70 

 
 

202,301,404.24 
173,691,066.93 

 
 

3,309,521.79 
รวม 311,096,072.26 292,011,738.82 336,641,114.92 380,422,058.02 422,812,573.99 
 

รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2551 – 2555 
 
ประเภท 2551 2552 2553 2554 2555 

1.  รายจํายงบกลาง 
2.  รายจํายตามแผนงาน (รวม) 
2.1  รายจํายประจ า 
-  หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจ า 
-  หมวดคําจ๎างช่ัวคราว 
-  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ
-  หมวดคําสาธารณูปโภค 
-  หมวดเงินอุดหนุน 
-  หมวดรายจํายอื่น 
2.2  รายจํายเพื่อการลงทุน 
3. รายจํายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค๑ 

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 

16,930,418.01 
210,489,103.67 
182,477,982.69 
34,900,819.65 
24,386,570.51 
104,319,120.67 
3,602,279.11 
15,234,192.73 

35,000.00 
28,011,121.00 
173,691,066.93 

รวม  285,992,653.56  287,646,241.58  325,475,854.35  359,280,269.29 401,110,588.61 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

การเปรียบเทียบรายจ่ายประจ า/รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 

 
 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

311.10
292.01

336.64
380.42

422.81

285.99 287.65

325.48
359.28

401.11

รายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2551 - 2555

รายรับ

รายจ่าย

0

50

100

150

200

250

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

105.97

201.86
219.93

169.59
182.47

12.02 21.06 11.64 13.61
28.01

รายจํายประจ า

รายจํายเพ่ือการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท 
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เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  

(เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

 

 

ข้อมูลด้านพาณิชย ์
 

1.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน   1   แหํง 
2.  สถานธนานุบาลเอกชน  จ านวน   2   แหํง 
 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

1. เงินทุน 
2. เงินทุนหมุนเวียน 
3. ก าไรสุทธิ 
4. จ านวนผู้ใช้บริการ 
5. ทรัพย์สินหลุดจ าน า 

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 

82,906,724.32 
10,918,379.51 
19,851,599.12 

39,367.00 
4,279,400.00 

 

ที่มา  :   สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ  วันที่  3  มิถุนายน  2556 
 

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

206.52 202.71 190.57
211.14

280.97

104.99 108.38 100.44

125.50
141.84

0

50

100

150

200

250

300

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

เงินอุดหนุน

เงินรายได้

หน่วย : ล้านบาท 
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ส่วนที่  3 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในแผนพัฒนาสามปี  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.  2555 – 2557)   ประจ าปี  พ.ศ.  2555 
 การพัฒนาท๎องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ภายใต๎ขอบเขตพ้ืนที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร  ในชํวง
ระหวํางเดือนตุลาคม 2554– กันยายน 2555 5  โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจะด าเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4  พันธกิจ ซี่งประกอบด๎วยพันธกิจเพิ่มศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง และ
พันธกิจเพ่ิมขีดความสามาร ถในกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2555 – 2557)แผน
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3  ประจ าปี  2555ประกอบด๎วยโครงการทั้งสิ้น  320 โครงการ 
เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  195 โครงการคิดเป็นร๎อยละ  60.93 ของจ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผน  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่   และการกํอสร๎างสาธารณูปการอันเป็นการ
สํงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชํน   การกํ อสร๎างซํอมแซมถนน  ทํอระบายน้ า   
ไฟฟูา   เป็นต๎น  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  51โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  15.93ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  19  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  37.25ของ
จ านวนโครงการในสาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 1.2 พัฒนาระบบจราจร 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   11   โครงการ   ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม ขั้นตอนที่ 5-8 
2. โครงการประชาสัมพันธ๑การใช๎ผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด พ.ศ.2556 
3. โครงการกํอสร๎างถนนริมคลอง(ชํวงที่ 2 ชํวงถนนเทวาภิบาลถึงถนนสันติสุข) 
4. โครงการกํอสร๎างปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 4 
5. โครงการกํอสร๎างปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 43 
6. โครงการตีเส๎นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสํองสวําง 
8. โครงการซํอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรที่รับการถํายโอน 
9. โครงการซํอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวํางที่รับการถํายโอน  
10. โครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรที่รับการถํายโอน 
11. โครงการปรับปรุงไฟฟูาแสงสวํางที่ศาลเจ๎าพํอมเหศักดิ์หลักเมือง 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   8   โครงการ   ประกอบด้วย 
1.  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าสามแยกวาปีปทุม 
2.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23 /1 
3.  โครงการกํอสร๎างรางยูฝาวี ถนนผดุงพานิช เชื่อมถนนประชาธรรมรักษ๑(ซอยหลังวัดคุ๎ม) 
4.  โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าทางเท๎าและขยายผิวทางถนนรัฐกิจไคลคลา  
     (ชํวงถนนสุริยเดชบ ารุง - ถนนราชการด าเนิน) 
5.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนริมคลอง (ชํวงถนนราชการด าเนิน -  ถนนเทวาภิบาล) 
6.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. และระบบระบายน้ าสายริมคลองด๎านในจากถนนปัทมานนท๑  
     ถึงถนนราชการด าเนิน 
7. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 8 และเชื่อมถนนเทวาภิบาล ซ.6 
8. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ าสายถนนปัทมานนท๑ ซอย8/10 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลควรกระท า
เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตําง ๆ ในเมือง  ให๎ด าเนินไป
ด๎วยความมั่นคงยิ่งข้ึน  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจ
ใหม ํ ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 6 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  1.87 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด  เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  50ของจ านวน
โครงการในสาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา   

2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  2  โครงการประกอบด้วย 

1.  โครงการสํงเสริมการตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
2.  โครงการฝึกอาชีพแกํกลุํมผู๎สนใจ 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   1   โครงการประกอบด้วย 
1.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุงตลาดหนองแคน 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมประกอบด๎วย
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการทํองเที่ยวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และงานประจ าปี  เป็นต๎น มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  6โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  1.87  
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได๎รับอนุมัติ  จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 83.33ของจ านวน
โครงการในสาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา   

3.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
3.2 บ ารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  5  โครงการประกอบด้วย 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย๑ รัชกาลที่ 6 หน๎าบึงพลาญชัย 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑ร๎อยเอ็ดบริเวณน้ าตกภูพลาญเกาะกลางบึงพลาญ

ชัย 
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3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณทางเข๎าบึงพลาญชัยจากสะพานเกาะเจ๎าพํอหลักเมืองถึงลานกีฬา  
4. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสวํางในบึงพลาญชัย 
5. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพรํการทํองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด๎านการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  
สํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น สํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 62โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  19.37ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 43โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  69.35ของจ านวนโครงการใน
สาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

4.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
4.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  43  โครงการประกอบด้วย 
 1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับโรงเรียนสาธิตฯ , จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนอนุบาล 
      กรแก๎ว และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ 
3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
4. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช๎หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน  
5. โครงการประชุมประจ าปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. โครงการพัฒนาสํงเสริมห๎องสมุดในโรงเรียนและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
7. โครงการนิเทศการศึกษา 
8. โครงการสนับสนุนหนํวยงานอื่นๆ 
9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและประชุมกํอนปิดภาคเรียน  
11. โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัด

เวฬุวัน 
13. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
14. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู๎บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. โครงการจัดพิมพ๑วารสารการศึกษารายภาคเรียน 
16. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 
18. โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ดเขต 1 
19. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
20. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
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21. โครงการจัดจ๎างท าอาหารกลางวัน 
22. โครงการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
23. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
24. โครงการวันครู 
25. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
26. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
27. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ 
28. โครงการจัดงานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 
29. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
30. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
31. โครงการจัดงานบุญซ าฮะและเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง  
32. โครงการกฐิน 101 กอง 
33. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป 
34. โครงการเก็บตัวฝึกซ๎อมนักกีฬากํอนเข๎าแขํงขันกีฬานักเรียนอปท .ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 
35. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับประเทศ  
36. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 
37. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
38. โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดกลุํมโรงเรียนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
39. โครงการประกวดวาดภาพชีวิตสัตว๑น้ าและธรรมชาติ 
40. โครงการสํงเสริมกิจกรรมคํายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
41. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ  
42. โครงการโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
43. โครงการฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสํงเสริมอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและท่ีเกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและมี
ทรัพยากรใช๎ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 76โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 23.75ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  61โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  80.26ของ
จ านวนโครงการในสาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

5.1 เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.4 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 5.5พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน  
 5.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   59   โครงการประกอบด้วย 

1. โครงการอบรมกลุํมเสี่ยงในการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
2. โครงการปูองกันควบคุมโรคฉี่หนู 
3. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
4. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคโปลิโอ 
5. โครงการหนํวยสาธารณสุขสัมพันธ๑ 
6. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
7. โครงการศูนย๑เด็กเล็กนําอยูํ 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร๎างสุขภาพในชุมชน 
9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
10. โครงการรณรงค๑ด๎านทันตสาธารณสุข 
11. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
12. โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหํงชาติ 
13. โครงการสํงเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
14. โครงการณรงค๑งดสูบบุหรี่ 
15. โครงการเกํงกํอนเกิด 
16. โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
17. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน 
18. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนกเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
19. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 
20. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรํอยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
21. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
22. โครงการปูองกันและควบคุมวัณโรค 
23. โครงการตรวจคัดกรองผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต๎านม 
24. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎หวัดใหญํสายพันธุ๑ใหมํ 
25. โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
27. โครงการท าบุญตลาดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
28. โครงการท าบุญโรงฆําสัตว๑เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
29. โครงการจ๎างเหมาท าความสะอาดตลาด ถนนและสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
30. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
31. โครงการรณรงค๑พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม - เสริมสวยในเขตเทศบาล

เมืองร๎อยเอ็ด 
32. โครงการรณรงค๑สุขานําใช๎(Healthy Toilet) 
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33. โครงการรณรงค๑ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
34. โครงการรณรงค๑และปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
35. โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่น ท๎องที่ ต๎านภัย ยาเสพติด 
36. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
37. โครงการตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
38. โครงการออกตรวจทํอธารประปาดับเพลิงรํวมกับการประปาสํวนภูมิภาค สาขาร๎อยเอ็ด 
39. โครงการจัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
40. โครงการเสริมสร๎างขีดความสามารถขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎านการบรรเทาสาธารณภัย  
41. โครงการสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาล  
42. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
43. โครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑  
44. โครงการสั่งใช๎สมาชิก อปพร. 
45. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล 
46. โครงการกวดขันการปิดแผํนประกาศ 
47. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 
48. โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ความปลอดภัยในท๎องถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 
49. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
50. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
51. โครงการสงเคราะห๑เด็กยากจน เด็กเรํรํอนเด็กยากไร๎ขาดผู๎ อุปการะ 
52. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
53. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
54. โครงการด๎านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
55. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต๎นให๎แกํสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
56. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทม.รอ. 
57. โครงการอบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพติด 
58. โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยพื้นที่เสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
59. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   2   โครงการประกอบด้วย 
1. โครงการแพทย๑ทางเลือก 
2. โครงการสํงเสริมการผลิตก๏าซชีวภาพในโรงฆําสัตว๑ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสํงเสริมอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและท่ีเกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน  เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํ อาศัยและมีทรัพยากรใช๎ตลอดไป   
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  6.87ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 7โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  31.81ของจ านวนโครงการใน
สาขานี้ 
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ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
6.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 6.4 บ าบัดและจัดการขยะ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  7  โครงการประกอบด้วย 
1. โครงการรณรงค๑สร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
2. โครงการติดตั้งปรับปรุงน้ าพุคลองคูเมือง 
3. โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย๑ 
4. โครงการจ๎างเหมาดูแลสวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
5. โครงการสร๎างจิตส านึกการรักษาความสะอาด 
6. โครงการจัดซื้อจุลินทรีย๑เพื่อปรับปรุงสภาพน้ าในบึงพลาญชัย 
7. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลพึงกระท า  
เพ่ือเผยแพรํการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  ให๎ประชาชนได๎เข๎าใจและมี
สํวนรํวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชา ธิปไตยรวมถึงการ
ปรับปรุงและจัดระบบบริหารให๎สามารถอ านวยการบริการแกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เชํน  การ
สํงเสริมความรู๎ความสนใจตํอกิจการของท๎องถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได๎  
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  111โครงการ คิดเป็นร๎ อยละ  34.68ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  57 โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  51.35ของจ านวนโครงการ
ในสาขานี้ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  

7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   54  โครงการประกอบด้วย 
1. โครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชน 
2. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
3. โครงการปรับปรุง (พ้ืนที่รับคืนจากประชาชน)พ้ืนที่คลองคูเมือง-ก าแพงเมืองร๎อยเอ็ด 
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี 2555 
5. โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 
6. โครงการจัดท าวารสารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. โครงการจัดท าปฏิทิน 
8. โครงการจัดท าเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
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9. โครงการจัดตั้งศูนย๑คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชน 
10. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
11. โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
12. โครงการรับการประเมินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
13. โครงการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ๑ 
14. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ๎างดีเดํน  
15. โครงการอบรมความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
16. โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎านประกันสังคมและสวัสดิการด๎านอื่นๆ 
17. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง  
18. โครงการประชาสัมพันธ๑ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตําง ๆ 
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน 
20. โครงการสมนาคุณ แกํผู๎มาช าระภาษีภายในก าหนดระยะเวลา 
21. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักปลัดเทศบาล 
22. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักปลัดเทศบาล 
23. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองคลัง 
24. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองสวัสดิการสังคม 
25. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองวิชาการและแผนงาน 
26. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
27. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองชําง 
28. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองการศึกษา 
29. โครงการเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของ 

ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
30. โครงการจัดท าเว็บไซด๑กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
31. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม 37 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
32. โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมและตํอเติมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
33. โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎร 
34. โครงการอบรมเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
35. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น 
36. โครงการจัดท าสรุปผลงานของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
37. โครงการจัดท าวีดีทัศน๑เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
38. โครงการปรับปรุงโปรแกรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (GIS) 
39. โครงการอบรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
40. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
41. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารศิลปศึกษา โรงเรียนชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า 
42. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
43. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ห๎องวิทยาศาสตร๑ 
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44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ห๎องเคมี 
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ห๎องฟิสิกส๑ 
46. โครงการถมดินในพ้ืนท่ีที่จัดซื้อใหมํโรงเรียนชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า 
47. โครงการการบริหารจัดการระบบทะเบียนพาณิชย๑ 
48. โครงการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู๎บริหารประจ าปี 
49. โครงการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมขําวสารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
50. โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเดํน 
51. โครงการเสริมสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการ 
52. โครงการแจ๎งประชาสัมพันธ๑บุคคลที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ๑มาท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
53. โครงการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เพ่ิมประชากรในเขตเทศบาล 
54. โครงการส ารวจบุคคลในบ๎านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   3   โครงการ ประกอบด้วย 
 1.  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
 2.  โครงการปรับลดการใช๎พลังงาน 
 3. โครงการจัดสํงผลงานเข๎ารับรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ 
 เทศบาลไมํสามารถด าเนินการได๎ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎ทุกโครงการเนื่องจาก
รายละเอียดดังนี้  
 1.ปัจจัยด๎านปัญหาของท๎องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาเทศบาลจึงจ าเป็นต๎องพิจารณา
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาที่รุนแรงและส าคัญตามล าดับกํอนหลัง 
 2.ปัจจัยด๎านนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปัญหา ความต๎องการของประชาชน และ
ท๎องถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของท๎องถิ่น   จึงจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนนโยบายให๎สอดคล๎องในการ
บริหาร  ท าให๎โครงการตําง ๆ ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาเทศบาลต๎องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและจ าเป็นต๎อง
กระจายการพัฒนาไปทุก ๆ สาขาอ่ืน 
 จากปัจจัยเหลํานี้ ท าให๎เทศบาลไมํสามารถด าเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ทั้งหมดที่ก าหนดไว๎   
แตํอยํางไรก็ตามเทศบาลสามารถน าปัจจัยดังกลําวมาศึกษาวิเคราะห๑สรุปเพื่อเป็นข๎อเสนอแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาปีตํอไป     
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ส่วนที่  4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล 

4.1  วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

“บ๎านเมืองนําอยูํ         ผู๎คนนํารัก 
ฟูมฟักต านานเมือง   ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

4.2  พันธกิจ 
 พันธกิจที่  1 เพ่ิมศักยภาพของเมือง  

พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง 

พันธกิจที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึง และเพียงพอในการด ารงชีวิต 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑  และสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมพร๎อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกตํอ

การด ารงชีพของมนุษย๑  สัตว๑และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล 
4. การทํองเที่ยวในท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนา  สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น  
5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให๎ควรคูํกับท๎องถิ่นตลอดไป 
6. มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาปรับใช๎ในการประกอบอาชีพ  เพ่ือสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎าและบริการ  
7. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยํางท่ัวถึง 
8. ประชาชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและสมบูรณ๑ หํางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
9. ประชาชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางท่ัวถึง  สร๎างโอกาสเรียนรู๎เทําเทียมกันมีการ

เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
10. ประชาชนในท๎องถิ่นคิดเป็น  ท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน รู๎รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็งและ

มีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
11. หนํวยงานน าหลักบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 

4.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
  1.  กํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล
ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 
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  2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสํงให๎ประสานเป็นโครงขําย
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 
  3.  สนับสนุนและสํงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสํงให๎สามารถเชื่อมโยง
ประสานกันได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให๎เชื่อมโยงโครงขํายจราจร โดยให๎มี 
สัญญาณไฟ  ปูายบอกสัญญาณ  เส๎นบังคับจราจรให๎ได๎มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
  5.  สํงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายจราจรอยํางเข๎มงวด 
  6.  ประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลฯ  ประชาชน  องค๑กรพัฒนาเอกชนในการ
รณรงค๑สร๎างจิตส านึกให๎ผู๎ขับรถมีวินัยอยํางเครํงครัด 
  7.  ก าหนดแนวทางและควบคุมใช๎ประโยชน๑ที่ดินและการพัฒนาเมืองให๎เกิดประสิทธิภาพ
สอดคล๎องกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  8.  สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่
เกี่ยวข๎องให๎แกํชุมชนและบังคับใช๎ให๎เป็นรูปธรรม 

9.ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของชุมชนให๎เหมาะสมและขยายบริการสังคมให๎เข๎าถึงชุมชน 
อยํางทั่วถึง 

10.  สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น เชํน ไฟฟูา ประปา 
โทรศัพท๑และการสื่อสารด๎านโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูํชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
  11.  สํงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ าสะอาดสาธารณะให๎เป็นน้ าสะอาดและ
อ านวยประโยชน๑ด๎านการพักผํอนหยํอนใจแกํประชาชน 
  12. สํงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเท๎าบนถนนทุกสาย 
ตลอดจนเกาะกลางถนนให๎เกิดทัศนียภาพและความรํมรื่นเขียวขจี 
  13.   สนับสนุนให๎มีการจัดสวนหยํอมไม๎ดอกไม๎ประดับบนพื้นที่วําง รวมทั้งที่ของ
หนํวยงานราชการ  เอกชน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

 1.  สนับสนุนการเสริมสร๎างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

 2.  รวมกลุํมทางเศรษฐกิจด๎วยการสํงเสริมกลุํมออมทรัพย๑และพัฒนากลุํมอาชีพ  
  3.  สํงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให๎มีลานค๎าชุมชนและร๎านค๎าชุมชน สินค๎าท่ีระลึก
ของชุมชน 
  4.  ฝึกอบรมให๎มีความรู๎และทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ 
และตลาดให๎แกํผู๎ประกอบการแ ละองค๑กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างเครือขําย
กลุํมอาชีพ 
  5.  สนับสนุนให๎ประชาชน น าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ใน
การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
  6.  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑  เผยแพรํการทํองเที่ยว  เพื่อกระจายรายได๎ให๎แกํชุมชน 



38 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
ความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน 
  2. สนับสนุนและสํงเสริมให๎เด็กกํอนวัยเรียน  ได๎รับบริการเตรียมความพร๎อมในรูปแบบ
ตําง ๆ  เชํน   ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยด าเนินการรํวมกันระหวํางภาครัฐ    เทศบาล    
ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว 
  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่อง  
  4. จัดสร๎างแหลํงความรู๎ในชุ มชนพร๎อมอุปกรณ๑สํงเสริมการเรียนรู๎  เพื่อกระตุ๎นและ
สนับสนุนการค๎นคว๎าความรู๎ของครอบครัวและชุมชน 
  5.  สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและชุมชน รํวมกันก าหนดและปรับปรุงหลักสูตร ให๎มีความ
สมดุลสัมพันธ๑กัน    ทั้งหลักสูตรที่เน๎นการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย   หลักสูต รที่เน๎นความสนใจ
ของผู๎เรียน  และหลักสูตรท๎องถิ่นท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านและมีสภาพแวดล๎อมของชุมชน 
  6.  สนับสนุนให๎มีการประสานงาน  ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการค๎นคว๎า วิจัย การ
สาธิตการสอนและแนะน าวิธีการตํอเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
  7.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาครู อาจารย๑ และบุคลากรด๎านการศึกษา  ด๎านการฝึกอบรม
อยํางตํอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาให๎สามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  8.  พัฒนาเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็น
ทรัพยากรด๎านการเรียนการสอนรํวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
  9.  สํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ให๎ทันสมัย
ถูกต๎องเพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 
  10. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ให๎เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมาย 
ตํางๆ  ทั้งในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ 
  11. สํงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  12. สนับสนุน  ท านุ  บ ารุงศาสนา 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  สํงเสริมความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 

2.  สนับสนุนจัดศูนย๑บริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอ 
  3.  สนับสนุนให๎ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอันเป็นประโยชน๑
ตํอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
  4. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ
จัดกิจกรรมการเลํนกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งจัดให๎มีสถานที่ออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาอยํางเพียงพอและท่ัวถึง 
  5.  สนับสนุนให๎ประชาชนมีหลักประกันด๎านสุขภาพอยํางทั่วถึงครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อย
ควบคูํกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
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  6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคติดตํออ่ืน ๆ  
  7. สนับสนุนให๎ชุมชนด าเนินการด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินโดยให๎มี
มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจ๎งขําวสาร  ระงับเหตุอยํางเป็นระบบ 
  8. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให๎ทุกชุมชนได๎มี
เครื่องมืออุปกรณ๑และได๎รับการฝึกอบรมความพร๎อมตามความเห็นชอบและสามารถปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ได ๎
  9. สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในกลุํมเปูาหมายตําง ๆ  โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผู๎ใช๎แรงงานโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 

10. เสริมสร๎างสมรรถภาพของชุมชนให๎แข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได๎ ตระหนักถึงหน๎าที่ท้ัง
ตํอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนา
กระบวนการสร๎างสรรค๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมแกํการสร๎างผลงานที่มีคุณภาพแกํสังคม 
  11.  สร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น   และรํวมมือ
กันเผยแพรํรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น 
  12.  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ             
ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดการสิ่งแวดล๎อมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล๎อมธรรมชาติที่มีสีเขียว 

พ้ืนที่โลํงและสวนสาธารณะในเมืองให๎ได๎สัดสํวนกับจ านวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพ่ือเป็น
การเสริมสร๎างภูมิทัศน๑ท๎องถิ่น 

2.  สํงเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับสํวนราชการทั้งในสํวนกลาง  ภูมิภาคและท๎องถิ่นอ่ืน         
องค๑กรเอกชนและประชาชนให๎รํวมแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

3. รณรงค๑ เผยแพรํ ประชา สัมพันธ๑ เพ่ือสํงเสริมจิตส านึกให๎แกํประชาชนและองค๑กรชุมชน
ได๎ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎ความรํวมมือ
ในการปูองกัน ติดตามเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี  
  4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสํงเสริมการน ามาใช๎ใหมํ
อยํางเหมาะสม 
  5.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ของปัญหา 
  6. จัดให๎มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตํการเก็บขน การขนสํงและ
การก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพ มุํงของ 
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณ 
  2.   สํงเสริมการมีสํวนรํวมและเพ่ิมองค๑ความรู๎ให๎แกํประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาท๎องถิ่น 
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3.  เสริมสร๎างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสํวนรํวมของประชาสังคมทั้งภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องค๑กรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรํวม
คิดรํวมท ารํวมรับผิดชอบและรํวมติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คําธรรมเนียมที่มํุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และให๎รายได๎เพียงพอในการบริการจัดการด๎านสังคม
อยํางทั่วถึง 

5.  สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเครือขํายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ื อสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมเพ่ือการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง 
  6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ให๎มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เน๎น
ความสามารถ และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอยํางสุจริต เพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจ และการถํายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรํงใส 
  7. จัดให๎มีการอบรมถํายทอดความรู๎ให๎แกํประชาชนในชุมชน ให๎มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาตนเองและชุมชน 
  8.  พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ๑ ให๎ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยําง
ทั่วถึง 
  9.  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการบริการประชาชน และน าเทคโนโลยี  ที่
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช๎เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

10. สํงเสริมให๎มีการลดการใช๎พลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภท    ตลอดจนการใช๎มาตรการ
ประหยัดไฟฟูา  น้ ามัน   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
 "เป็นผู๎น าการผลิตข๎าวหอมมะลิสูํตลาดโลกเมืองแหํงการทํองเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข " 
2. พันธกิจ 
 2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข๎าวหอมมะลิ 
 2.2 สํงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตการทํองเที่ยว และการบริการให๎ได๎มาตรฐาน 
 2.3 พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมเป็นภูมิค๎ุมกันสังคม 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 : สํงเสริมการผลิตภาคการเกษตรให๎แขํงขันได๎ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 : สํงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทํองเที่ยว และการบริการ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให๎เข๎มแข็ง 
4. เป้าประสงค์ 
 4.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร 
 4.2 เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การทํองเที่ยวและการบริการให๎
สามารถแขํงขันได๎ 
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 4.3 เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของคนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
 4.4 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎มาตรฐาน 
 4.5 เพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
5. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา 
 5.1 พ้ืนที่ผลิตข๎าวหอมมะลิตามระบบ GAP เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 25 ตํอปี 
 5.2 ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ    
ร๎อยละ 5 ตํอปี 
 5.3 ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปีตามเกณฑ๑ จปฐ . ร๎อยละ 5 ตํอปี 
 5.4 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมลพิษด๎านดิน น้ า และปุาไม๎ ระดับ 5 ตํอปี 
 5.5 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ร๎อยละ 85 ตํอปี 
 6. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้ 
 กลยุทธ์ :ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้  
  1) พัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิ GAP ด๎วยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม 
(Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย๑ ในพ้ืนที่ที่มีความพร๎อมควบคูํไปกับการจัดการระบบสํงน้ า
และกระจายน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินการใช๎เมล็ดพันธ๑ดี และการจัดการองค๑กรเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปข๎าวหอมมะลิ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปข๎าวสาร  
ทั้งผู๎ประกอบการภาคเอกชน และองค๑กรเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาให๎สามารถแขํงขันได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑
เพ่ือเพ่ิมมูลคําข๎าวหอมมะลิที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของจังหวัดร๎อยเอ็ดรวมทั้งสํงเสริ มการวิจัยและพัฒนา โดยการ
ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนหํวงโซํการผลิตที่สามารถสร๎างมูลคําและคุณคําผลิตภัณฑ๑ 
  3) พัฒนาระบบตลาดข๎าวหอมมะลิโดยพัฒนาชํองทางการตลาดตรงสูํผู๎บริโภคท้ังภายในและ
ตํางประเทศรวมถึงการสร๎างตราสินค๎าข๎าวหอมมะลิร๎อยเอ็ดและสร๎างคุณคําจากสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตการท่องเที่ยว และการบริการ 
 กลยุทธ์ :พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต การทํองเที่ยว และการบริการมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ๑ OTOP ให๎ได๎มาตรฐานและยกระดับการให๎บริการด๎านการ
ทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานรวมทั้งสํงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ๑และสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีพุทธ  
  2) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวหลัก ได๎แกํ พระมหาเจดีย๑ชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัยบํอพันขัน 
โดยการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎มีความสมบูรณ๑และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวอยําง
เพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  1) พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรให๎แกํประชาชนอยํางเพียงพอ และสร๎างปรับปรุงการคมนาคมให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวกในการสัญจร 
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  2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม โดยการให๎การศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึก
ทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ รวมทั้งการเสริมสร๎างสังคมให๎สงบสุขโดยการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน สร๎างมาตรการระวังปูองกัน และชํวยเหลือในการรักษาความสงบ
เรียบร๎อย ภัยพิบัติและปัญหายาเสพติด 
 กลยุทธ์ : 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม มีแนวทางการพัฒนา
คือ 
  - พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ าและปุาไม๎ 

 กลยุทธ์ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวทางการพัฒนา คือ 
  - ยกระดับการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐโดยพัฒนาองค๑การตามเกณฑ๑คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ที่มา   :  ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ  วันที่    30  พฤษภาคม  2556 
 

นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. กํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  
ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 
  2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสํงให๎ประสานเป็นโครงขําย
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 
  3. สนับสนุนและสํงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสํงให๎สามารถเชื่อมโยงประสาน 
กันได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล   ให๎เชื่อมโยงโครงขํายจราจร   โดยให๎มี
สัญญาณไฟ  ปูายบอกสัญญาณ  เส๎นบังคับจราจรให๎ได๎มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
  5. สํงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายจราจรอยํางเข๎มงวด 
  6. ประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลฯ  ประชาชน  องค๑กรพัฒนาเอกชนในการรณรงค๑
สร๎างจิตส านึกให๎ผู๎ขับรถมีวินัยอยํางเครํงครัด 
  7.  ก าหนดแนวทางและควบคุมใช๎ประโยชน๑ที่ดินและการพัฒนาเมืองให๎เกิดประสิทธิภ าพ
สอดคล๎องกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

8.  สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
ให๎แกํชุมชนและบังคับใช๎ให๎เป็นรูปธรรม 

9.ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของชุมชนให๎เหมาะสมและขยายบริการสังคมให๎เข๎าถึงชุมชนอยําง
ทั่วถึง 

10.  สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น เชํน ไฟฟูา ประปา 
โทรศัพท๑และการสื่อสารด๎านโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูํชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
  11.  สํงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ าสะอาดสาธารณะให๎เป็นน้ าสะอาดและอ านวย
ประโยชน๑ด๎านการพักผํอนหยํอนใจแกํประชาชน 
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  12. สํงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเท๎าบนถนนทุกสาย ตลอดจน
เกาะกลางถนนให๎เกิดทัศนียภาพและความรํมรื่นเขียวขจี 
  13.   สนับสนุนให๎มีการจัดสวนหยํอมไม๎ดอกไม๎ประดับบนพื้นที่วําง รวมทั้งที่ของหนํวยงาน
ราชการ  เอกชน 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

 1.  สนับสนุนการเสริมสร๎างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

 2.  รวมกลุํมทางเศรษฐกิจด๎วยการสํงเสริมกลุํมออมทรัพย๑และพัฒนากลุํมอาชีพ  
  3.  สํงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให๎มีลานค๎าชุมชนและร๎านค๎าชุมชน สินค๎าท่ีระลึกของชุมชน 
  4.  ฝึกอบรมให๎มีความรู๎และทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาด
ให๎แกํผู๎ประกอบการและองค๑กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพ 
  5.  สนับสนุนให๎ประชาชน น าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
  6.  สํงเสริม ปรับปรุง เผยแพรํ สนับสนุนและพัฒนาการทํองเที่ยว เพ่ือกระจายรายได๎ให๎แกํ
ชุมชน 

3.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
ความสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน 
  2. สนับสนุนและสํงเสริมให๎เด็กกํอนวัยเรียน  ได๎รับบริการเตรียมความพร๎อมในรูปแบบตําง ๆ  
เชํน   ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยด าเนินการรํวมกันระหวํางภาครัฐ    เทศบาล    ภาคเอกชน  
ชุมชนและครอบครัว 
  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่อง  
  4. จัดสร๎างแหลํงความรู๎ในชุมชนพร๎อมอุปกรณ๑สํงเสริมการเรียนรู๎  เพื่อกระตุ๎นและสนับสนุน
การค๎นคว๎าความรู๎ของครอบครัวและชุมชน 
  5.  สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและชุมชน รํวมกันก าหนดและปรับปรุงหลักสูตร ให๎มีความ
สมดุลสัมพันธ๑กัน    ทั้งหลักสูตรที่เน๎นการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย   หลักสูตรที่เน๎นความสนใจของ
ผู๎เรียน  และหลักสูตรท๎องถิ่นท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านและมีสภาพแวดล๎อมของชุมชน 
  6.  สนับสนุนให๎มีการประสานงาน  ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการค๎นคว๎า วิจัย การ
สาธิตการสอนและแนะน าวิธีการตํอเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  7.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาครู อาจารย๑ และบุคลากรด๎านการศึกษา  ด๎านการฝึกอบรมอยําง
ตํอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาให๎สามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  8.  พัฒนาเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็น
ทรัพยากรด๎านการเรียนการสอนรํวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
  9.  สํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ให๎ทันสมัย
ถูกต๎องเพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 
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  10. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ให๎เลือกหลากหลายตามความเหมาะส มของกลุ๎มเปูาหมาย
ตํางๆ  ทั้งในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ 
  11. สํงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  12. สนับสนุน  ท านุ  บ ารุงศาสนา 

4.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  สํงเสริมความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 

2.  สนับสนุนจัดศูนย๑บริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอ 
  3.  สนับสนุนให๎ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอันเป็นประโยชน๑ตํอ
สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
  4. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัด
กิจกรรมการเลํนกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งจัดให๎มีสถานที่ออกก าลังกาย
และเลํนกีฬาอยํางเพียงพอและท่ัวถึง 
  5.  สนับสนุนให๎ประชาชนมีหลักประกันด๎านสุขภาพอยํางทั่วถึงครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อย
ควบคูํกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
  6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคติดตํออ่ืน ๆ  
  7. สนับสนุนให๎ชุมชนด าเนินการด๎านการรักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย๑สินโดยให๎มี
มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจ๎งขําวสาร  ระงับเหตุอยํางเป็นระบบ 
  8. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให๎ทุกชุมชนได๎มี
เครื่องมืออุปกรณ๑และได๎รับการฝึกอบรมความพร๎อมตามความเห็นชอบและสามา รถปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ได ๎
  9. สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในกลุํมเปูาหมายตําง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผู๎ใช๎แรงงานโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 

10. เสริมสร๎างสมรรถภาพของชุมชนให๎แข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได๎ ตระหนักถึงหน๎ าที่ท้ังตํอ
ตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สร๎างสรรค๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมแกํการสร๎างผลงานที่มีคุณภาพแกํสังคม 
  11.  สร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น   และรํวมมือ
กันเผยแพรํรกัษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น 
  12.  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ   
ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง 

5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1.  จัดการสิ่งแวดล๎อมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียว     เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมธรรมชาติที่มีสีเขียว 
พ้ืนที่โลํงและสวนสาธารณะในเมืองให๎ได๎สัดสํวนกับจ านวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพ่ือเป็น
การเสริมสร๎างภูมิทัศน๑ท๎องถิ่น 

2.  สํงเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับสํวนราชการทั้งในสํวนกลาง   ภูมิภาคและท๎องถิ่นอ่ืน         
องค๑กรเอกชนและประชาชนให๎รํวมแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
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3. รณรงค๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ เพ่ือสํงเสริมจิตส านึกให๎แกํประชาชนและองค๑กรชุมชนได๎
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎ความรํวมมือใน
การปูองกัน ติดตามเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี  
  4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสํงเสริมการน ามาใช๎ใหมํอยําง
เหมาะสม 
  5.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ของปัญหา 
  6. จัดให๎มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตํการเก็บขน การขนสํงและ
การก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ 
 

6. นโยบายด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพ    มุํงของ 
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณ 
  2.   สํงเสริมการมีสํวนรํวมและเพ่ิมองค๑ความรู๎ให๎แกํประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาท๎องถิ่น 

3.  เสริมสร๎างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสํวนรํวมของประชาสังคมทั้งภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องค๑กรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรํวม
คิดรํวมท ารํวมรับผิดชอบและรํวมติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คําธรรมเนียมที่มํุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และให๎รายได๎เพียงพอในการบริการจัดการด๎านสังคม
อยํางทั่วถึง 

5.  สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเครือขํายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมเพ่ือการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง 
  6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ให๎มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เน๎น
ความสามารถ และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอยํางสุจริต เพ่ือรองรับการ
กระจายอ านาจ และการถํายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรํงใส 
  7. จัดให๎มีการอบรมถํายทอดความรู๎ให๎แกํประชาชนในชุมชน ให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 
  8.  พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ๑ ให๎ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยําง
ทั่วถึง 
  9.  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการบริการประชาชน และน าเทคโนโลยี  ที่
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช๎เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

10. สํงเสริมให๎มีการลดการใช๎พลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภท    ตลอดจนการใช๎มาตรการ
ประหยัดไฟฟูา  น้ ามัน  
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 นโยบายและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมีทั้งหมด 6  ด๎าน  ดังนี้ 

1. นโยบายด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. นโยบายด๎านเศรษฐกิจ 
3. นโยบายด๎านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. นโยบายด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. นโยบายด๎านการบริการ  การเมือง  การปกครอง 

 
  นโยบายต่อเนื่องผู้บริหาร 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.  เปลี่ยนถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลเป็นถนน คสล.ทั้งหมด 
 2.  ถนนที่เป็นซอยเล็กท าการกํอสร๎างทํอระบายน้ า รางยูฝาวี 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 1.  สํงเสริมการตลาดทั้ง 3 ตลาด ให๎ได๎มาตรฐาน 
 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นสนับสนุนให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบ เชํน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นท่ีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดรํวมมือกับ อบจ . 
 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และให๎ประชาชนมีหลักประกันด๎าน 
สุขภาพ มีการปรับปรุงแก๎ไขโรคติดตํอและปัญหาสุขภาพด๎านตําง ๆ ของชุมชน 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. สร๎างพ้ืนที่สีเขียว  บึงพลาญชัยได๎รับงบประมาณขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการ 
ปรับปรุงเพื่อให๎น้ าในบึงมีคุณภาพ หน๎าแล๎งน้ าไมํแห๎ง มีการผันน้ าจากหนองหญ๎าม๎ามาหมุนเวียนที่บึงพลาญชัย 
โดยได๎รับความอนุเคราะห๑จาก ฯพณฯทํานอนุรักษ๑ จุรีมาศประสานของบจากชลประทาน 35 ล๎านบาท ผันน้ า
จากหนองหญ๎าม๎า 5 กิโลเมตร ลงที่บึงเพ่ือน้ าที่บึงจะได๎หมุนเวียนได๎และน้ าที่บึงล๎นออกไปก็จะไปลงที่คลองคู
เมืองแล๎วออกไปที่ฝายน้ าล๎นตรงหมูํบ๎านชฎาทอง 
 2.  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม โดยวิธีคัดแยกขยะให๎เอกชน 
เข๎ามาด าเนินการ 3 ปีให๎แล๎วเสร็จเป็นพ้ืนระนาบคูํกับถนน 
 ด้านการบริการ  การเมือง  การปกครอง  
 1.  การบริหารแบบธรรมาภิบาลให๎เกิดประสิทธิภาพด๎านบุคลากร ด๎านการจัดเก็บรายได๎ตําง ๆ 
  ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากการจัดท าประชาคมเมืองการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2557 -2559) เมื่อวันที่  30  เมษายน 2556 ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  
(ชั้น 3 ) ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. โครงการสุขภาพดี 80 ปียังแจ๐ว  ดูแลตั้งแตํเด็กแรกเกิด 
2. ประชาสัมพันธ๑รํวมรณรงค๑ร๎านอาหาร ให๎มีสารไอโอดีนโดยฝากกองสาธารณสุขฯรณรงค๑ 
3. จัดที่เดินบริเวณคลองคูเมือง ตั้งแตํหลังคิวรถตลาดหนองแคน – สหพันธ๑ทัวร๑ จะท าเป็น 

ถนนคนเดินพร๎อมจัดท าปูายสวย ๆ 
 



47 
 

4. สายไฟ  สายเคเบิล  สายโทรศัพท๑  ในเขตเทศบาลยังคงไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
  5. รํองน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 5 อุดตัน 

6. ขอถนนคอนกรีตข๎างโรงน้ าแข็งสายรุ๎ง 
7. ถนนล าห๎วยเหนือผิวถนนไมํเทํากัน น้ าทํวมขังถนนการสัญจรไปมาไมํสะดวก 

 8. ปัญหาการขุดถนนแล๎วไมํกลบให๎เหมือนเดิม 
9. ถนนประชาธรรมรักษ๑ถึงวัดคุ๎ม  มีการจอดรถสองข๎างถนนท าให๎ 

การจราจรติดขัด 
  10.บริเวณถนนประชาธรรมรักษ๑ (สี่แยกวัดบึง) ควรมีไฟแดงหรือไฟ 
กระพริบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง  และทํอระบายน้ าอุดตัน  
  11. รถจอด 2 ข๎างทาง บนถนนทํานครท าให๎ถนนแคบเกิดการจราจร 
ติดขัดรวมทั้งมีขยะท้ิงเกลื่อน 
  12. ปรับปรุงรํองระบายน้ า เกรดผิวจราจร ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 37 , 39 , และซอย 41 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนมั่นคงพัฒนา 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
- อยากให๎ท าถนนเป็นลูกระนาคเนื่องจากรถท่ีสัญจรไปมาขับรถเร็วเกินไปท าให๎เสียงดังและเกิด

อุบัติเหตุได๎งําย 
- ฝาปิดทํอระบายน้ าบนถนนแตก เศษปูนหลํนลงทํอ 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- ไฟสํองสวํางถนนไมํเพียงพอ ตามตรอก ซอย 
- ถนนมืดเป็นชํวง ๆ ตั้งแตํสี่แยกไปถึงชุมชนมั่นคงพัฒนา 
- อยากให๎ติดตั้งไฟฟูาทุกเสาไฟฟูา 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน  ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- น้ าไมํคํอยไหล 
- ทํออุดตัน เวลาฝนตกเกิดดินไหลลงทํอ 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
- แมํบ๎านวํางงานเพราะอยูํหํางไกลจากตัวเมือง 
- ต๎องการเงินสนับสนุนเพื่อตั้งกองทุนอาชีพเสริม 
- ต๎องการมีตลาดแถวชานเมือง 

5. ยาเสพติด 
- ชุมชนหํางไกลจากตัวเมือง ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 
- ต๎องการให๎มีจุดตรวจของต ารวจในเวลากลางคืนบริเวณหน๎าชุมชน 

6. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
- ทํอระบายน้ ามีน้ าขังเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ยุง 
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7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
     -    มีโจรปล๎นจี้ 

8. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 

9. ปัญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
ความต๎องการของชุมชน 

- เปลี่ยนสนามเด็กเลํนที่ช ารุดในชุมชนเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
- สร๎างอาคารศูนย๑ประชาสัมพันธ๑และจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ๑ขําวสาร 
- ให๎จัดท าปูายติดประกาศกลางชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
ปัญหาความต้องการของชุมชนวัดบึงพระลานชัย 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

- ถนนประชาธรรมรักษ๑ หลังวัดบึงพลาญชัยไมํมีทางเท๎า 2 ข๎างถนน 
- มีขยะมูลฝอยตามถนนทั้งสองข๎าง 
- แยกห๎างทองเยาวราชร๎อยเอ็ดถึงสามแยกวัดคุ๎มถนนคับแคบไมํมีฟุตบาทและทํอระบายน้ า  
- ทํอระบายน้ าอุดตัน ถนนทองทวี ซอย 1 หลังวัดสระแก๎ว 

2. ปัญหาไฟฟูา –สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอการสัญจรไปมาไมํสะดวก ถนนทองทวี และซอยทองทวี และภายใน

บริเวณวัดสระแก๎ว ซอยหลังห๎องอาหารรจนา 
3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม  

- ทํอระบายน้ าอุดตันบริเวณหลังวัดบึงพระลานชัย 
- ขยะมลูฝอยอุดตันตามรํองถนน  ตรอก ซอย 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
- วัยรุํนไมํมีงานท า เป็นหลักแหลํง 
- วัยรุํนมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 

10. ปัญหายาเสพติด 
-    มีแหลํงจ าหนํายมากท่ีชุมชน 
-    ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

11. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
- มีผู๎สูงอายุ และคนพิการ ไมํมีผู๎เลี้ยงดูอยูํตามล าพัง เป็นปัญหาเรื่องอาหาร  

การกินไมํถูกสุขลักษณะ 
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12. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบํอย 
- จัดให๎มีต ารวจสายตรวจออกตรวจในซอยทั้งกลางวัน – กลางคืน 
- ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

13. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- วัยรุํนขับรถจักรยานยนต๑เสียงดัง 
- ถนนคับแคบ การจอดรถไมํเป็นไปตามกฎจราจร 
- ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 

14. ปัญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
-  สร๎างอาคารศูนย๑ประชาสัมพันธ๑และจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ๑ขําวสาร 

15. ปัญหาอื่น ๆ 
- สิ่งแวดล๎อมเก่ียวกับเรื่องขยะในเขตเทศบาล 
- ชุมชนไมํเข๎มแข็ง 
- ขาดความรู๎ในการจัดตั้งชุมชน 
- ให๎มีการจัดงานประเพณีตามชุมชนตําง ๆ 
- งบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขยะในบริเวณวัดบึง 
- สํงเสริมให๎ชุมชนมีการออม 
- ให๎มีการจัดอบรมในชุมชน 
- วัชพืช(ต๎นบอน)รอบสระน้ าในชุมชนวัดบึงพระลานชัย 
- แหลํงชุมชนเสื่อมโทรม ประมาณ 20 ครัวเรือน ด๎านหลังวัดสระแก๎ว 

 
ปัญหาความต้องการของชุมชนโรงเรียนเมือง 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

- ไมํมีทํอระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 9 ซอย 11  
- ถนนทางเท๎าไมํสะอาด 
- ถนนสองข๎างทางช ารุดเกิดดินทรุด 
- ถนนคับแคบไมํสะดวกในการสัญจรไปมา 

2. ไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ 
- ไฟฟูาแสงสวํางหลังซอยไทยแซและหน๎าโรงพยาบาลตลอดแนว 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน  ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- ทํอระบายน้ าอุดตัน ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 เวลาฝนตกน้ าทํวมทุกปี 

4. ปัญหาการวํางงาน 
- วัยรุํนไมํมีงานท า เป็นหลักแหลํงและอาชีพที่แนํนอน 
- วัยรุํนมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 
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5. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบํอย 
- จัดให๎มีต ารวจสายตรวจออกตรวจในซอยทั้งกลางวัน – กลางคืน 
- ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

6. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- การจราจรติดขัด ไมํเป็นระเบียบ 

7. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของทางราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
- การประชาสัมพันธ๑ไมํทั่วถึง  

8. ปัญหาอื่น  ๆ (ความต๎องการ) 
      -   สุขภาพและสิ่งแวดล๎อมที่ดีข้ึน 
      -  จัดเสวนาผู๎สูงอายุ ชุมชนละ 5 คน 
               -  ให๎ผู๎เลี้ยงสุนัขดูแลสุนัขมากกวํานี้ 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนโรงพยาบาล 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
     -  ถนนสุริยเดชบ ารุง ซอย 6 ถนนเป็นหลุม – บํอ เพราะประปามาขุดซํอมบํอยแล๎วไมํกลบ 

2..  ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ไมํมีไฟสํองทางโค๎ง 

3.. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ระบบระบายน้ าตื้นเขิน อุดตัน สํงกลิ่นเหม็น มีเศษขยะปิดทํอระบายน้ า 
-  น้ าไหลไมํทันชํวงเวลาฝนตกท าให๎น้ าทํวม 
-  ถนนรัฐกิจไคลคลาชํวงจาก รร.กวดวิชาอาซี ไปถึงแยกถนนสุริยเดชบ ารุง 

3. ปัญหายาเสพติด 
-  มีการจับกลุํมม่ัวสุมและดื่มสุราอยูํเสมอในหอพัก 
-  ตามร๎านเกมส๑และหอพักนักเรียน 

4. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  การจอดรถไมํเป็นระเบียบตรงปากซอยถนนสุริยเดชบ ารุง    
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 และถนนรัฐกิจไคลคลา (หน๎าโรงเรียนกวดวิชา RC)  
   การจอดรถของรถนักเรียนผู๎ปกครองตลอดจนรถเจ๎าของโรงเรียนไมํเป็นระเบียบท าให๎ 
   การจราจรติดขัด 
-  อยากให๎มีการกวดขันและจัดระเบียบใหมํ 

5. ปัญหาอื่น ๆ 
-  ปัญหาลูกน้ ายุงลายถนนสุริยเดชบ ารุง  
-  การถมดินกํอสร๎างบ๎านสูงเกินไป 
-  การกํอสร๎างหอพักไมํเป็นระเบียบ 
-  ถนนในซอยหน๎าหอพักกีดขวางทางจราจรมาก 
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ปัญหาความต้องการของชุมชนพิพิธภัณฑ์ 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

-  ซอยชุมชนพิพิธภัณฑ๑ริมคลองคูเมือง ซอยและถนนเป็นหลุมเป็นบํอมาก  
-  ทางเท๎าช ารุด ถนนแคบไมํมีการตีเส๎นจราจร 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- ไฟฟูาสํองสวํางไมํติดหลายแหํงและไมํเพียงพอตํอความต๎องการของชุมชน 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตันฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวมขังถนนเทวาภิบาล  

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  ประชาชนไมํมีงานท าเป็นสํวนใหญํ  ควรสํงเสริมอาชีพเสริมให๎แกํผู๎ตกงาน 

5. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  ไฟสัญญาณจราจรมองไมํคํอยเห็น 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนวัดคุ้ม 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ฝาปิดทํอระบายน้ าช ารุด  
-  2  ฝั่งทางเข๎าด๎านทิศตะวันตกตลาดสระทองแคบมาก 
-  ทางเท๎ามีการวางจ าหนํายสินค๎าล้ าออกมาไมํเป็นระเบียบ 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ และในซอยไฟฟูาแสงสวํางดับบํอยมาก  
- หลอดไฟฟูาช ารุดหลายแหํง 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  คนในชุมชนไมํมีงานท าเป็นสํวนใหญํ 

5. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  ถนนแคบชํวงทางเข๎าตลาดสระทองทิศตะวันตกท าให๎จราจรติดขัด 

6.  ปัญหาอื่น ๆ 
-  สถานเริงรมย๑ รถโฆษณา เสียงดังเกินไป (โรงเบียร๑,ร๎านบึงหลวง) 
-  ถนนคุ๎มศรีสุวรรณบริเวณก าแพงวัดสระทองมีรถจอดจ าหนํายผัก-ผลไม๎ท าให๎การจราจรติดขัด 

     โดยเฉพาะชํวงโรงเรียนเลิก 
-  การจ าหนํายสินค๎า สํงเสียงดัง กลิ่น ควัน เป็นการรบกวนนักเรียนและผู๎สัญจรไปมาอยํางยิ่ง 
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ปัญหาความต้องการของชุมชนวัดเหนือ 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ทางเท๎าช ารุด  ทางม๎าลายตรงสามแยกหน๎าวัดเหนือไมํชัดเจน 
-  ถนนเวลาขุดซํอมทํอประปาแล๎ว ปลํอยปะละเลยไมํให๎อยูํในสภาพเดิม 
-  ทางเท๎ามีการวางสิ่งของถนนผดุงพานิชตลอดแนว  

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  มีการเสียหายหลายจุด 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน  

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 

5. ปัญหายาเสพติด 
-  มีการจ าหนําย 
-  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

8. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
-  สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

9. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- วัยรุํนชอบดื่มเหล๎า และเกิดความคะนองลักขโมย และท าลายทรัพย๑สินตามถนนและซอยตําง ๆ  
  โดยเฉพาะซอยเสนาเริ่มคิดทะลุไปถึงถนนผดุงพานิช 

10. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- รถจอดรับ – สํงสินค๎า วางของขายบนทางเดิน 
- ถนนผดุงพานิช หน๎าโรงเรียนกวดวิชาคุมอง 

11. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
-  การสื่อสาร สิ่งพิมพ๑ ไมํถึงผู๎รับบริการ 
-  ควรมีห๎องสมุดประชาชนเพิ่มและอาคารที่เหมาะสม 

12. ปัญหาอื่น ๆ 
-  ผู๎ประกอบการ (ค๎าขาย) วางของขายบนทางเท๎า 
-  ควรก ากับดูแล ให๎เสมอภาค 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนพระอารามหลวง 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

- ทางเท๎าช ารุดถนนสุขบูรพาข๎างวัดกลางมิ่งเมือง  (ชํวงถนนเพลินจิต ถนนเจริญพานิชและ 
     ถนนเพลินจิต  ถนนเวลาขุดซํอมทํอประปาแล๎ว ปลํอยปะละเลยไมํให๎อยูํในสภาพเดิม  
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2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  มีการเสียหายหลายจุด 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน ชํวงฤดูฝนมีน้ าทํวมขังและไมํมีทางเท๎าให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนรอบเมือง 
 

1.  ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  เสาไฟฟูาท๎ายซอยเชื่อมระหวําง ซอย 5 และ ซอย 7 หลังหอพัก   

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  รอบเมืองซอย 7 ซอย 9 และ ซอย 11  ทํอระบายน้ าอุดตัน น้ าทํวมขัง 
-  รอบเมืองซอย 1 ทํอระบายน้ าตื้นเขิน 

4. ปัญหาอื่น ๆ  
-   อยากให๎ชุมชนมีรายได๎เสริม 
-  จัดหาอาชีพให๎ชุมชน ส าหรับคนวํางงาน ไมํมีงานท า 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนทุ่งเจริญ 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ทางเข๎าออกตลาดทุํงเจริญถนนแคบ 
-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ เป็นอันตรายตํอการสัญจรไปมา 
-  มีสิ่งกีดขวางถนน(เก๎าอ้ี)วางตรงร๎านจ าหนํายสินค๎าถนนรอบตลาดทุํงเจริญ 
-  ซอยโรงเรียน ช.วิทยาตรงแยกไปวัดบูรพาภิรามทํอระบายน้ ายังไมํได๎รับการปรับปรุง 
-  ทํอน้ าเสียไมํมีฝาปิดมิดชิด 

2.  ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  แสงสวํางมีไมํทั่วถึง ซอยโรงเรียน ช.วิทยา 
-  สายไฟในซอยหยํอนไมํเป็นระเบียบ  

3.  ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- ฝนตกน้ าทํวม ซอย โรงเรียน ช.วิทยา 
- ควรมีการกํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายน้ าที่ได๎มาตรฐาน 

5. ปัญหาการวํางงาน 
- ยังมีคนในชุมชนวํางงานและไมํมีรายได๎ 

6. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
-  มีขโมยลักทรัพย๑ตามบ๎านเชํา 
-  ควรมีสายตรวจไปดูแล 
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7. ปัญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
-  ควรหาสถานที่เสนอข๎อมูลขําวสารของทางราชการ 
-  ให๎จัดท าปูายติดประกาศไว๎ที่ท าการชุมชนทุํงเจริญ 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนหนองแคน 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ทางเท๎าช ารุด ซอยแตรชวลิต 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- แสงสวํางไมํเพียงพอ  ชุมชนในซอยแตรชวลิต  หน๎าตลาดหนองแคน สวนสาธารณะริมคลอง 
  ออกก าลังกาย 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน  
-  น้ าทํวมขังฝั่งชุมชนในซอยแตรชวลิต รอบๆ  ถนนราชการด าเนิน ซอย 8,10,12 
-  รอบตลาดหนองแคน ทํอขนาดเล็ก  ขยะอุดตัน  

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  ประชาชนในชุมชนวํางงานเป็นจ านวนมาก ความรู๎น๎อย อยากให๎มีการจัดหาอาชีพ 
   เสริมให๎ผู๎วํางงานท า 

5. ปัญหายาเสพติด 
-  มีวัยรุํนติดสารระเหยมาก ซอยแตรชวลิต  บริเวณข๎างบังกะโลเมโทร ถนนริมคลอง 

6. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  ชํวงเย็นการจอดรถไมํเป็นระเบียบในบริเวณรอบตลาดหนองแคน 
- ในชั่วโมงเรํงดํวน รถที่วิ่งออกมาจากซอยตําง ๆ  ล าบากมาก เพราะรถทางเอกไมํยอมชะลอ    
  และไมํมีสัญญาณไฟ 

7. ปัญหาอื่น ๆ 
-  ต๎นไม๎บริเวณสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดร๎อยเอ็ดบดบังถนน  
-  จัดหาพื้นที่กํอสร๎างศูนย๑ สสมช. 
-  ปัญหารถกระจายเสียงและรถโฆษณาเสียงดัง 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนศรีอุดม 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  23  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  ทํอระบายน้ าอุดตัน 
-  ฟุตบาทหรือรางระบายน้ าถนนหน๎ากองทุนศรีอุดม 
-  ฟุตบาทตลอดแนวถนนรณชัยชาญยุทธ 
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2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

-  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ 
-  ไมํมีเสาไฟบางชํวงท าให๎บริเวณนั้นคํอนข๎างมืด 

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  รางระบายน้ าสองข๎างทางถนนรณชัยชาญยุทธ อุดตัน 
-  ซอยศรีอุดม น้ าทํวมขังเวลาฝนตก 
-  ดินตรงรํองระบายน้ าพัง 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-    ประชาชนที่ใช๎แรงงานไมํมีงานท า 

5. ปัญหายาเสพติด 
-  บ๎านเชําและหอพักจะมีปัญหายาเสพติด 

6. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  ขับรถย๎อนศร 
-  จอดรถไมํเป็นระเบียบ 

7. ปัญหาอื่น ๆ 
-  ชุมชนขาดความสามัคคี 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนศิริมงคล 
 

1.  ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนยังเป็นลูกรัง ถนนริมคลองหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  ถนนเป็นหลุม เป็นบํอ เวลาฝนตกถนนลื่น 
-  ร๎านอาหารวางอุปกรณ๑ในการท าครัวขีดขวางซอยเข๎าออก 

2.  ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ ามีขนาดเล็ก 
-  เวลาฝนตกน้ าทํวมขัง 

3.. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
      -  การจราจรติดขัดหน๎าวัดสระทอง 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนจันทร์เกษม 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  น้ าทํวมขังในชํวงฤดูฝนไมํมีทํอระบายน้ า  
-  ไมํมีทํอระบายน้ า ซอยเลยบ๎านพักพนักงานเทศบาล ตรงสี่แยกถนนแคบมีหอพักการสัญจร  
ไปมาไมํสะดวก 
-  ซอยหอพักจันทร๑เกษม -  ทาว๑เฮาส๑มิตรสัมพันธ๑ เวลาฝนตกน้ าทํวมขัง ทํอระบายน้ าอุดตัน 
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2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

-  หลอดไฟช ารุด  
-  ถนนกลางซอยรณชัยชาญยุทธ ไฟฟูาดับบํอยมากเปลี่ยนชุดหลอดไฟใหมํ 

3.  ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตันตื้นเขินมาก ชํวงถนนจันทร๑เกษม 
-  ฝารางระบายน้ าแตกช ารุด 
-  กํอสร๎างรางระบายน้ าซอยแยกหน๎าบ๎านพักพนักงานเทศบาล 

4.  ปัญหาอื่น ๆ 
-  ถนน คสล.รางระบายน้ ายังไมํได๎มาตรฐาน 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนวัดเวฬุวัน 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ น้ าทํวมขัง ข๎างถนนทางเท๎าไมํมี หน๎าบ๎านแมํหวาปลาร๎าบอง  
   ถนนเทวาภิบาล ซอย 13  
-  บล๏อกตัวหนอนช ารุด  แตกหัก ดินทรุด ชํวงถนนเทวาภิบาล 
-  ทางเท๎าช ารุด  ทางม๎าลายตรงสามแยกหน๎าวัดไมํชัดเจน 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  มีการเสียหายหลายจุด 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน น้ าทํวมตรงซุ๎มประตูด๎านทิศตะวันตกวัดเวฬุวัน                    
   ถนนเทวาภิบาล 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 

5. ปัญหายาเสพติด 
-  มีการจ าหนําย 
-  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

6. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
-    สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
-  วัยรุํนชอบดื่มเหล๎า และเกิดความคะนองลักขโมย และท าลายทรัพย๑สินตามถนนและซอยตําง ๆ 
ขับรถเครื่องเสียงดังรบกวน 

8. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
-  ควรมีเสียงตามสายประกาศให๎ประชาชนได๎รู๎ขําวสารข๎อมูลโดยทั่วกัน 
 

 
 



57 
ปัญหาความต้องการของชุมชนท่านคร 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

-  ถนนคุ๎มแสนสุข ,ถนนล าห๎วยเหนือ ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ 
-  ถนนเทวาภิบาล ซอย  1 เป็นถนนดิน  น้ าทํวมขังไมํสะดวก ทางสัญจรถนนขุขะ  
-  ถนนไมํได๎มาตรฐาน (ถนนคุ๎มแสนสุข ,  ถนนล าห๎วยเหนือ) การจราจรมีผิวจราจรถนนคับแคบ  
-  ถนนเทวาภิบาล  ซอย 1ยังไมํได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างถนน 

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  ถนนภายในชุมชนทํานคร และซอยตําง ๆ หลอดไฟสํองสวํางตามถนน ซอย ดับบํอยมาก 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-   ทํอระบายน้ าอุดตัน โดยเฉพาะรางยู และรางวี  เกิดจากดินของเจ๎าของที่และดินไหล  
    ลงมาตามธรรมชาติ 
-   ถนนเทวาภิบาล  ไมํมีทํอระบายน้ าตลอดซอย 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 

5. ปัญหายาเสพติด 
-  มีการจ าหนํายทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชน 
-  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

6. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
-    สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

7. ปัญหาอื่น ๆ 
-  กลิ่นขยะ ไมํมีฝาปิดถังขยะ 
-  อยากให๎มีฝาปิดถังขยะทุกถัง 

 
ปัญหาความต้องการของชุมชนวัดป่าเรไร 

 
1. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

-   ทํอระบายน้ าอุดตัน ชํวงถนนคุ๎มวัดปุาเรไร 
2. ปัญหาการวํางงงาน 

-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
3. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 

-    สถานบริการยังมีไมํทั่วถึง และอยากให๎มีลานออกก าลังกายชุมชนวัดปุาเรไร 
4. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 

-  มีเด็กวัยรุํนนั่งรวมกลุํมรบกวน เสียงดัง ยามวิกาล 
-  อยากให๎ต ารวจ  อปพร. - เดินตรวจคืนละครั้ง 

5. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  มีรถยนต๑จอดสองข๎างทางหน๎าร๎านอาหารชุมชนวัดปุาเรไร 
-  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจัดระเบียบการจราจรบริวณหน๎าร๎านอาหาร 
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6. ปัญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  

-  ประชาชนไมํได๎รับขําวสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน๑กับประชาชน 
-  ไมํมีการบอกกลําวหรือประกาศเสียงตามสาย 
 

ปัญหาความต้องการของชุมชนราษฏรอุทิศ 
 

1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนช ารุดมาก  เป็นหลุม เป็นบํอ   

2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  ไฟฟูาตามเสาดับบํอยมาก เพราะโคมไฟไมํคํอยดี  

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน เวลาฝนตกน้ าทํวมตลอดแนว  
-  ถนนปัทมานนท๑  ไมํมีรํองระบายน้ า 

4. ปัญหายาเสพติด 
a. มีการจ าหนํายยาเสพติดอยูํหลายจุด ในชุมชน ทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชน 

5. ปัญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง  
-  ประชาชนไมํได๎รับขําวสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน๑กับประชาชน 
-  ไมํมีการบอกกลําวหรือประกาศเสียงตามสาย 

6. ปัญหาอื่น ๆ 
-  อยากได๎ถนน คสล. พร๎อมทํอระบายน้ า  

 
ปัญหาความต้องการของชุมชน  บ.ข.ส. 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอไมํสะดวกในการสัญจรไปมาและมีน้ าทํวมขัง ตรงถนนเทวาภิบาล  
ซอย 8/1 และถนนหลัง บขส.ร๎อยเอ็ด 

-  รํองระบายน้ าไมํมี ตรงถนนเทวาภิบาล  
2. ปัญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

-  ถนนภายในชุมชนถนนเทวาภิบาล ซอย 2– 4  และซอยตําง ๆ หลอดไฟสํองสวํางตาม 
   ถนน ซอย ดับบํอยมากเวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- ทํอระบายน้ าอุดตัน โดยเฉพาะถนนราชการด าเนิน ซอย 1 ถนนเทวาภิบาล เนื่องจากระบบ 
     ระบายน้ าทั้งสองข๎าง ทางมีเศษขยะ และดินโคลนมาอุดตันทางน้ า 
-  ถนนหน๎าลีลา 6 – ร๎านขายเฟอร๑นิเจอร๑ถนนใหญํ ต๎องการใสํทํอและกลบดินให๎ถนนกว๎าง 

4. ปัญหาการวํางงงาน 
-  โรงงานไมํเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน 
-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
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5. ปัญหายาเสพติด 
-  มีการจ าหนํายทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชนและวัยรุํนรวมกลุํมที่บริเวณถนนเทวาภิบาล   
   บริเวณปุาหน๎าวัดดอนสนามชัย ชํวงเวลา 19.00 – 23.00 ทุกคืน 

6. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
-   มีการงัดแงะตามหอพักในเวลากลางวัน  ตรงถนนราชการด าเนิน ระหวําง 

                    รอยตํอกับเขต อบต.ดงลาน 
7. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 

-  การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะหน๎าห๎างโลตัสและหน๎าห๎างแม็คโคร 
-  การจอดรถไมํเป็นระเบียบจอดสองข๎างทาง  

8. ปัญหาอื่น ๆ 
- น้ าประปาไมํคํอยไหล 

 
ปัญหาความต้องการของชุมชนหนองหญ้าม้า 

 
1. ปัญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ – ฟุตบาทช ารุดจ านวนมาก  
-  มีขยะมูลฝอยตามถนนทั้งสองข๎าง 

2. ปัญหาไฟฟูา –สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอการสัญจรไปมาไมํสะดวก   

3. ปัญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน 
-  ขยะมูลฝอยอุดตันตามรํองถนน  ตรอก ซอย 

4. ปัญหาการวํางงาน 
-  วัยรุํนไมํมีงานท า เป็นหลักแหลํง 
-  วัยรุํนมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 

5. ปัญหายาเสพติด 
-    มีแหลํงจ าหนํายมากท่ีชุมชน 
-    ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

6. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
-  ขอต ารวจสายตรวจเข๎าออกซอยทั้งกลางวัน – กลางคืนด๎วย 
-  ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

7. ปัญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  วัยรุํนขับรถจักรยานยนต๑เสียงดังในชํวงระหวํางเวลา 24.00 น. – 03.00 น.                      
-  ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 
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ส่วนที่  5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน 
สะพาน  ทางเท๎า  ทํอระบายน้ า 
 

- เพ่ือกํอสร๎างถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุง 
ระบบระบายน้ าและทางเท๎าบนถนนทุกสาย  
ตลอดจนเกาะกลางถนนให๎เกิดทัศนียภาพ 
และความรํมรื่นเขียวขจี 

1.2  พัฒนาระบบจราจร - ติดตั้ง ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะและสัญญาณไฟ 
จราจรให๎เพียงพอทั่วถึง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การใช๎รถใช๎ถนนให๎มีประสิทธิภาพ 
 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 

2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํ 
ประชาชน 
2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการ 
ทํองเที่ยว 
 

- เพ่ือเพ่ิมรายได๎และสร๎างอาชีพให๎แกํประชาชน 
 
- สํงเสริมประชาสัมพันธ๑  เผยแพรํ  การทํองเที่ยว
เพ่ือกระจายรายได๎ให๎แกํชุมชน 

 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 

3.1 พัฒนาและสํงเสริมระบบการศึกษา 
และวัฒนธรรมในชุมชน 

- เพ่ือเสริมสร๎างการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 

3.2 สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถิ่น 

- เพ่ือสํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท๎องถิ่น 

3.3 พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ - เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 
นันทนาการให๎มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 
4.1 เพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 
-  เพ่ือให๎ประชาชนรู๎จักควบคุมโรคและปูองกัน 
โรคตํางๆ และมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ - เพ่ือให๎ชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรคอันจะ
ท าให๎เกิดความเป็นอยูํในชุมชนด๎วยความผาสุขและ
สะอาด 

4.3  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด - เพ่ือลดการระบาดยาเสพติด  และปูองกันยาเสพ
ติดกลับมาระบาด 

4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 

- เพ่ือเสริมสร๎างหรือหามาตรการปูองกันภัยที่จะมี
ตํออาคารบ๎านเรือน  สาธารณสมบัติและชีวิตผู๎คนที่
พักอาศัย 

4.5   พัฒนาระบบการรักษาความสงบ 
เรียบร๎อยและความปลอดภัยของชุมชน 

- เพ่ือสร๎างชุมชนให๎มีความมั่นคง  ปลอดภัยมีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม 
       สงเคราะห๑ 

-  เพ่ือสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน  คนชรา คน
พิการ  ทุพพลภาพ  ประชาชน  ผู๎ทุกข๑ยาก  ขาด
แคลน  ไร๎ที่พ่ึง  ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 
5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอน 
หยํอนใจและสวนสาธารณะ 

- เพ่ือบูรณะปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
และประชาชนมีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 

5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 

- เพ่ือสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎แกํ
ประชาชนและเฝูาระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย -  เพ่ือท าการบ าบัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นอันตราย 
ตํอการด ารงชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น  ตลอดจน
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายให๎กลับคืน 
หรือทดแทนด๎วยทรัพยากรที่มีคุณคําทัดเทียมกัน 

5.4 บ าบัดและจัดการขยะ - เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจาก
ชุมชน 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 

 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 

6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
6.2 สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ 

กิจการของท๎องถิ่น 

- เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีโอกาสมีสํวนรับรู๎  
แสดงความคิดเห็นหรือรํวมท างาน ท า 
กิจกรรมกับเทศบาลและประชาสัมพันธ๑ 
ปลูกฝังให๎ประชาชนในชุมชนมีความรู๎และ 
เข๎าใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิ 
ของตน  ปฏิบัติให๎ถูกต๎องกับความคาดหวัง 

ของทางราชการ 
- เพ่ือประชาสัมพันธ๑ปลูกฝังให๎ประชาชนมี 
ความรู๎และเข๎าใจในกิจการของเทศบาลและ 
รักษาสิทธิและเสียงของตน ปฏิบัติให๎ 
ถูกต๎องกับความคาดหวังของทางราชการ 

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพ่ือยกระดับความรู๎ความสามารถของ 
พนักงานเทศบาลให๎สามารถปฏิบัติงาน 
อยํางมีประสิทธิภาพและมีก าลังใจปฏิบัติ 
งานอยูํตลอดเวลา 

6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได๎ - เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเทศบาล 

6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ 
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

- เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ 
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอ ทันสมัย และ 
เหมาะสมเพื่อให๎การปฏิบัติงานของเทศบาล 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นการประหยัด 
คําใช๎จําย 

6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน 
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ 
เทศบาลให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  6 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



           
 

บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 – 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 รวม  3  ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 33 29,408,000 31 48,369,000 38 80,181,000 102 157,958,000 
1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน  

ทํอระบายน้ า 
20 22,163,000 17 38,809,000 27 74,446,000 64 135,418,000 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 13 7,245,000 14 9,560,000 11 5,735,000 38 22,540,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 730,000 7 805,000 7 805,000 22 2,340,000 
  2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 5 650,000 5 750,000 5 750,000 15 2,150,000 
  2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการทํองเที่ยว 3 80,000 2 55,000 2 55,000 7 190,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

54 63,558,920 54 63,558,920 54 63,558,920 162 190,676,760 

  3.1  พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรม 
        ในชุมชน 

32 55,558,920 32 55,558,920 32 55,558,920 96 166,676,760 

  3.2  สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 9 3,630,000 9 3,630,000 9 3,630,000 27 10,890,000 
  3.3  พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ 13 4,370,000 13 4,370,000 13 4,370,000 39 13,110,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 60 22,479,000 59 22,419,000 60 22,119,000 179 67,017,000 
   4.1  เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
        ของประชาชน 

19 3,090,000 19 3,090,000 19 3,090,000 57 9,270,000 

   4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 10 495,000 10 495,000 10 495,000 30 1,485,000 
   4.3  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 5 460,000 5 460,000 5 460,000 15 1,380,000 
   4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 16 1,540,000 15 1,480,000 16 1,180,000 47 4,200,000 

 
 
 
 

64 



 
บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 – 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 รวม  3  ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

   4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อยและ 
ความปลอดภัยของชุมชน 

3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 

   4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห๑ 7 16,794,000 7 16,794,000 7 16,794,000 21 50,382,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 

21 7,313,700 15 2,841,700 15 2,841,700 51 12,997,100 

   5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและ   
สวนสาธารณะ 

13 5,087,000 8 625,000 8 625,000 29 6,337,000 

   5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัด  
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3 340,000 2 330,000 2 330,000 7 1,000,000 

   5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  3 1,736,700 3 1,736,700 3 1,736,700 9 5,210,100 
   5.4  บ าบัดและจัดการขยะ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง 
    การปกครอง 

112 84,678,850 60 24,277,000 57 21,729,000 229 130,684,850 

   6.1  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 11 3,510,000 11 3,510,000 11 3,510,000 33 10,530,000 
   6.2  สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น 14 1,158,000 14 1,158,000 14 1,158,000 42 3,474,000 
   6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 13 895,000 13 895,000 13 895,000 39 2,685,000 
   6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได ๎ 9 730,000 9 730,000 9 730,000 27 2,190,000 
   6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ 
สถานท่ีปฎิบัติงาน 

59 78,275,850 8 17,904,000 4 15,326,000 71 111,505,850 

    6.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน      6 110,000 5 80,000 6 110,000 17 300,000 

รวม 288 208,168,470 226 162,270,620 231 191,234,620 745 561,673,710 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

    1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ๑ 
การใช๎ผังเมืองรวมเมือง
ร๎อยเอ็ด  

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน
ทราบผังเมืองรวม   

-  ประชาสัมพันธ๑การใช๎ผังเมืองให๎
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ทราบ  เชํน  ผํานสื่อสิ่งพิมพ๑ , วิทยุ , 
เสียงตามสายเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 เป็นต๎น 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  ท าให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค๑ของผัง
เมือง 
 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างระบบ 
ระบายน้ าถนนและปรับปรุง
ภูมิทัศน๑โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬา
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
 

-เพื่อให๎ครูและนักเรียนได๎มี
สาธารณูปโภคที่ได๎มาตรฐาน  
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
-  เพื่อให๎ภูมิทัศน๑ของโรงเรียน
สวยงามยิ่งขึ้น 
 
 

-กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15  เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  4,180  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางยูฝาวี ความยาว  300  
เมตร 
-  ปลูกหญ๎านวลน๎อยพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา  
6,000  ตารางเมตร 
 

3,385,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ครูและนักเรียนได๎มี
สาธารณูปโภคที่ได๎มาตรฐาน  
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา 
ของประชาชนสะดวก  
รวดเร็วและมีความปลอดภัย
ตํอชีวิตและทรัพย๑สินยิ่งขึ้น 
-  เพื่อให๎ภูมิทัศน๑ของ 
โรงเรียนสวยงามยิ่งขึ้น 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนเสนาเริ่มคิด (ชํวงถนน
ผดุงพานิช-ถนนเทาภิบาล) 
 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 

-  ท าการกํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา  0.20  เมตร  พื้นที่  
7,440  ตารางเมตร 
-  เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา  260  ตารางเมตร 
-  ทาสีคันหินสองข๎างทาง  พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา  340  ตารางเมตร 
 

6,032,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวติ
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน
ข๎างเมรุวัดบูรพาภิราม 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  1,659  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางยูฝาวี คสล.  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา   474  เมตร 
 

1,827,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 
 

5 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนเปรมประชาราษฎร๑  
(ชํวงถนนเทวาภิบาล –  
ถนนสุริยเดชบ ารุง ซอย 3) 
 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

-  กํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล .หนา 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 2,600 
ตารางเมตร  
-  เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา  130  ตารางเมตร 
-  ทาสีคันหินสองข๎างทาง  พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา   270  ตารางเมตร 
 

2,138,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ทํากระทงทั้ง 4 จุด  บริเวณ 
บึงพลาญชัย 
 

-  เพื่อให๎มีประสิทธิภาพในการ 
ใช๎งานได๎ดี  สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 

-  ปรับปรุงทํากระทงพระราชทาน  
โครงสร๎าง คสล. จากเดิมขนาดพื้นท่ี  
48  ตารางเมตร ขยายพื้นท่ีรวมเป็น   
136  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างทําปลํอยกระทง  3  จุด  
 โครง   คสล. พื้นที่   20  ตารางเมตร 
ตํอจุด  รวมพื้นที่  60  ตารางเมตร 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  มีทํากระทงใช๎งานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย1/1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร
กว๎างฉลี่ย  2.80 เมตร  ยาว 75 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 227 ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล.  กว๎าง  
0.55  เมตร  ยาว  150  เมตร 
 

401,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

8 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาลซอย 16 
แยก 1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 186 ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างลูกรังไหลํทาง จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 12 ลูกบาศก๑เมตร  
 

122,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ถนนร๐ณชัยชาญยุทธ 
ซอย 37 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,304.44 ตาราง
เมตร 
- กํอสร๎างรางยูฝาวี คสล . กว๎าง 0.55 
เมตร ยาวประมาณ 343.60 เมตร  
Track  Coat มีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา  
97.20 ตารางเมตร  
- งานผิวทาง  แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  97.20  เมตร  

 

1,366,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก 

กองชําง  

10 โครงการ ปรับปรุงผังเมือง
รวม  ข้ันตอนท่ี 7-9 
 

-  เพื่อใช๎เป็นแนวทางการพัฒนา
เมือง 
-  เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวม 

- รับฟังความคิดเห็นประชาชน  
 

100 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  ประชาชนได๎แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินการให๎ตรงกับ
ความต๎องการ 
 

กองชําง  

11 โครงการสร๎างจิตส านึก  
และความรับผิดชอบแกํ
ผู๎ประกอบการกํอสร๎าง  
ในการปฏิบัติตามพระราช-
บัญญัติควบคุมอาคาร  
 

-  เพื่อสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแกํผู๎ประกอบการกํอสร๎าง
และประชาชนท่ัวไปที่จะด าเนินการ
ปลูกสร๎างอาคาร 
 

- อบรมผู๎ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
-  จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ ,  
สื่อพิมพ๑ตําง ๆ 
 
 

 

100 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

100 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

100 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
-  เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อม
ที่ดี 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย 24/1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร
ยาว  87  เมตร  พื้นที่ผิวจราจร ไมํ
น๎อยกวํา 210ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. กว๎าง  
0.55 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา  137เมตร 
 

405,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

13 โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง
ระบบระบายน้ าถนน คสล .
ถนนเทวาภิบาลซอย  8/1 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
32ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. กว๎าง  
0.55 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา  200เมตร 
 

364,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

14 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนปัทมานนท๑ ซอย 9 
แยก 2 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 244ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างลูกรังไหลํทาง จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 19ลูกบาศก๑เมตร  
 

161,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

15 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง
ระบบระบายน้ า  ถนนเทวาภิ
บาลซอย  5 และซอย 5 แยก 
1 ระยะที่ 2 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี  คสล . กว๎าง  
0.55 เมตรยาวไมํน๎อยกวํา 219เมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. กว๎าง  
0.55 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา  24.50เมตร 
 

408,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง
ระบบระบายน้ า  ถนน 
ปัทมานนท๑ ซอย 5 แยก 5  
 

-  เพื่อใหก๎ารคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี  คสล . กว๎าง  
0.55 เมตรยาวไมํน๎อยกวํา 105เมตร 
-  รื้อถอนทํอระบายน้ าคสล. เดิม พร๎อม
บํอพักยาว  105  เมตร 
 

187,000  
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก 

กองชําง  

17 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนล าห๎วยเหนือ   
(ชํวงถนนกองพล 10 – 
ถนนคุ๎มวัดปุาเรไร ) 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร
กว๎าง  8.00  เมตร  ยาว  268  เมตร 
-  วางทํอระบายน้ า คสล .   0.80  
เมตรพร๎อมบํอพัก  ยาว ไมํน๎อยกวํา 
268ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  ยาวไมํน๎อย
กวํา  268เมตร 
 

2,806,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

18 โครงการ วางทํอระบายน้ า  
ถนนล าห๎วยเหนือ   
(ชํวงถนนบ๎านทํานคร ) 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  วางทํอระบายน้ า   0.80  เมตร
จ านวนไมํน๎อยกวํา  49  ทํอน 
-  ดินถมไมํน๎อยกวํา  110  ลบ.ม. 
-  หินลูกรังไมํน๎อยกวํา  30  ลบ.ม. 
 
 

115,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑บริเวณหน๎า
ส านักงานเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่ออ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู๎มาติดตํอราชการ 
-  เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ ระหวําง
ราชการกับประชาชนหรือใน
หนํวยงาน 
 

-  กํอสร๎างศาลาอเนกประสงค๑ ขนาด
กว๎าง  2.50  เมตร  ยาว  3.00  เมตร  
จ านวน  2  ห๎อง 

396,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการติดตํอราชการ
เพิ่มขึ้น 
-  สามารถประกอบกิจกรรม
ตําง ๆ 

ส านักปลัด 

20 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า 
สวนสาธารณะภายในบึง
พลาญชัย 

-  เพื่อบริการประชาชนและ
นักทํองเที่ยวท่ีสัญจรไปมา 
-  เพื่อรองรับการจัดงาน 
ประเพณีตําง ๆ และมีห๎องน้ า 
เพียงพอ 
 

-  กํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ คสล.  
ช้ันเดียว  ขนาดกว๎าง  8 x 10 เมตร  
จ านวน  1  หลัง 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและมีห๎องน้ าเพียงพอ 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎าง ระบบ
ระบายน้ าถนนศรีเทวา  
ซอย 4 

-  เพื่อปูองกันน้ าทํวมขังและ  
เนําเสีย 
 

- กํอสร๎างรางยูฝาวี คสล. กว๎าง 0.55  
เมตร หนา  0.15  เมตร  จ านวนไมํน๎อย
กวํา  1,100  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพักฝาวี คสล. ส าหรับทํอ 
0.60 เมตรจ านวน  2  บํอ 
- วางทํอ คสล. 0.60 เมตร มอก. 
ช้ัน 3  จ านวน 4 ทํอน 
- งานถนน คสล. หนา  0.15  เมตร  
จ านวนไมํน๎อยกวํา  32  ตารางเมตร 
 

- 1,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  น้ าไมํทํวมขังและเนําเสีย กองชําง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎างเสริมผิวแอส
ฟัลท๑คอนกรีตถนนรณชัยชาญ
ยุทธ (ชํวงหน๎าโรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด  – ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 21) 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน 
 

-  เสริมผิวแอสฟัลท๑คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 3  ซม.มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
15,486ตารางเมตร  
-  ตีเส๎นจราจรสีเทอร๑โมพลาสติก พ้ืนท่ี
ไมํน๎อยกวํา  1,070  ตารางเมตร 
 

- 4,630,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนล าห๎วยเหนือ   
(ชํวงถนนคุ๎มวัดปุาเรไร –
ถนนล าห๎วยเหนือ ซอย 3) 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน 
-  เพื่อให๎มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร
กว๎าง  8.00  เมตร  ยาว  500  เมตร 
-  วางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  ยาว
ไมํน๎อยกวํา 500เมตร  
-  กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  ยาวไมํน๎อย
กวํา  500  เมตร 
 

- 5,235,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 
-  มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎าง ขยายผิว
ทางและระบบระบายน้ าถนน
รณชัยชาญยุทธ (ชํวงจันทร๑
เกษม – สุดเขตเทศบาลด๎าน
ทิศตะวันตก ) 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน 
-  เพื่อให๎มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.20เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  2,560  ตารางเมตร  
-  วางทํอระบายน้ า คสล .   0.80  
เมตรพร๎อมบํอพัก  รวมความยาว 640
ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  หนา  0.07  
เมตร  พื้นที่  1,557.86  ตารางเมตร 
 

- 6,287,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 
-  มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างถนนและ
ระบบระบายน้ าถนน  
เพลินจิตและถนนสันติสุข 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.20 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  3,540  ตารางเมตร  
-  รางยู  คสล . ฝาตะแกรงเหล็ก ยาว 45 
เมตร 
-  ปรับปรุงบํอพัก. ส าหรับทํอ 0.60 
เมตร  จ านวน  126  บํอ 
-  รางยู+ฝาวี คสล . ความยาว 640  
เมตร 
-  คันหินรางตื้น  ความยาว  748 เมตร 
-  ทางเท๎า คสล . หนา  0.07  เมตร   
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  1,440  ตารางเมตร  
-  บํอพัก ฝาวี ส าหรับทํอ  0.80 เมตร  
จ านวน  35  บํอ 
-  วางทํอ  0.80 เมตร จ านวน 310 
เมตร 
-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  223  ตารางเมตร 
 

 

- 10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

26 โครงการกํอสร๎างถนนและ
ระบบระบายน้ าถนนราชการ
ด าเนิน (ซอยข๎างมายเฮ๎าท๑) 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน  คสล. หนา0.15  เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  234  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา   260   เมตร 
 

- 600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

27 โครงการกํอสร๎างศาลาพัก
คอย หน๎าสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร๑ 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎มีที่นั่ง
พักผํอนในชํวงที่มาเที่ยวสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร๑  
 

-  กํอสร๎างอาคารศาลาทรงไทย
ประยุกต๑  ขนาดกว๎าง 2.00 เมตร
ยาว  4.00 เมตร 

- 98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจ  

กองชําง  

28 โครงการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล  
ซอย 21 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,180 ตารางเมตร 
-  รื้อผิวลาดยางเดิมพร๎อมเกรดบดอัด
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,180 ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางยูฝาวี คสล. ความยาว
ไมํน๎อยกวํา  480   เมตร 
 

- 1,730,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว  

กองชําง  

29 โครงการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงถนนเพลินจิต  
ซอย 2 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 1,080 
ตาราง เมตร  
-  กํอสร๎างรางยู + ฝาวี คสล . ยาว
ไมํน๎อยกวํา 216   เมตร  
 

- 1,053,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

30 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง  
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 
31 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 80 ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี คสล . ความยาว
ไมํน๎อยกวํา 406  เมตร 
 

- 768,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

31 กํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย  16/1 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  162  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. ความยาว 
ไมํน๎อยกวํา  114  เมตร 
 

- 353,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง  
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 
46/1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

 -  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 257 ตาราง
เมตร 
 -  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี คสล . ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา  214   เมตร  
 

- 555,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

33 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ระบบระบายน้ าถนนรณชัย 
ชาญยุทธฝั่งทิศใต๎  (จากหน๎า
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 48) 
 

-  เพื่อปูองกันน้ าทํวมขังและ  
เนําเสีย 
 

- กํอสร๎างทํอระบายน้ า  Ø 1.00  เมตร
ความยาวไมํน๎อยกวํา 620  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก  จ านวน   70  บํอ 
 

- 3,200,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- -  น้ าไมํทํวมขังและเนําเสีย กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 4 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  184  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี ความยาวไมํน๎อย
กวํา   160  เมตร 
 

- 395,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

35 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตถนน
เปรมประชาราษฎร๑  (ชํวง
ถนนเทวาภิบาล – ถนน
ราชการด าเนิน  – ถนน 
รัชชูประการ) 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน 
-  เพื่อให๎มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน 

-  เสริมผิวทางแอสฟัลท๑ติกหนา 3 
เซนติเมตร  กว๎างเฉลี่ย 10 เมตร  
ยาว 343 เมตร  กว๎างเฉลี่ ย  18  
เมตร  ยาว  204  เมตร  หรื อพ้ืนผิว
จราจรเสริมผิวทางแอสฟัลท๑ติกไมํ
น๎อยกวํา  7,100  ตารางเมตร  
-  ตีเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางด๎วย 
สีเทอร๑โมพลาสติก พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา  
260  ตารางเมตร 
 

- 2,015,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
-  มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนล าห๎วยเหนือ   
(ชํวงถนนล าห๎วยเหนือ  
ซอย 3–ถนนบ๎านทํานคร ) 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน 
-  เพื่อให๎มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน 

-  กํอสร๎างถนน คสล .หนา 0.15เมตร 
กว๎าง  8.00  เมตร  ยาว  580  เมตร 
-  วางทํอระบายน้ า  Ø0.80  เมตร
พร๎อมบํอพัก  ยาว ไมํน๎อยกวํา 580
เมตร 
-  กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  ยาวไมํน๎อย
กวํา  580  เมตร 
 

- - 6,072,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
-  มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค๑หน๎าศาลา
จตุรมุข  
 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎มีลาน
กิจกรรมที่ดีและสวยงามยิ่งขึ้น  

-  กํอสร๎างปรับปรุงบล็อกทางเดิน 
พื้นที่ไม๎น๎อยกวํา   2,600 ตารางเมตร  

- - 2,870,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีลานกิจกรรม
ที่ดีและสวยงามยิ่งขึ้น  

กองชําง  

38 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน
เสนาเริ่มคิด (ชํวงถนนเทวาภิ
บาล – ถนนราชการด าเนิน) 
 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 

-กํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล. หนา  0.20  
เมตร  พื้นที่  2,060  ตารางเมตร 
-  ท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและ
ทาสีคันหินสองข๎างทาง 
 

- - 1,688,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างเสริมผิว
แอสฟัลท๑คอนกรีต ถนนรอบ
บริเวณตลาดหนองแคน 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

-เสริมผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต  หนาเฉลี่ย  
3  เซนติเมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
9,897.69  ตารางเมตร 
-  ตีเส๎นจราจรสีเหลือง + สีขาว เทอร๑โม
พลาสติก  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  417.34  
ตารางเมตร 
 

- - 2,856,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

กองชําง  

40 โครงการกํอสร๎างระบบระบาย
น้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  
21  เชื่อมซอย  23 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

-  กํอสร๎างรางยูฝาวี คสล. กว๎าง 0.55  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา  516  เมตร 

-  กํอสร๎างบํอพัก  คสล.  0.80 เมตร  
ฝา คสล. ในทางเท๎า  จ านวน  2  บํอ 
 

- - 869,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
-  มีระบบระบายน้ าที่ดี   
ได๎มาตรฐาน น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 80 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

41 โครงการกํอสร๎างระบบ 
ระบายน้ าและขยายผิวทาง
ถนนจันทร๑เกษม 
 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

-กํอสร๎างทํอระบายน้ า คสล.  0.80  
เมตร  พร๎อมบํอพัก คสล. รวมความ
ยาว  863  เมตร 
-  กํอสร๎างขยายผิวทาง คสล.หนา  
0.20  เมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  3,041  
ตารางเมตร 
-  ตีเส๎นจราจร สีเหลือง ขาว 
เทอร๑โพลาสติก 
 
 
 

- - 6,522,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและ
มีความปลอดภัยตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 

กองชําง 

42 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด 
 

-เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎ม ี
สาธารณูปโภคที่ได๎มาตรฐาน  
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
-  เพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวท่ี
ส าคัญของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

-ปรับปรุงภูมิทัศน๑ โดยท าการปูบล็อก
พื้นคอนกรีต (ส)ี พื้นที่  9,169  ตาราง
เมตร 
-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15  
เมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  4,180  
ตารางเมตร 
-  วางขอบคันหินส าเร็จรูป ความยาว  
7,518  เมตร 
 
 
 

- - 8,885,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎มี 
สาธารณูปโภคที่ได๎มาตรฐาน  
ยกระดับคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น 
-  แหลํงทํองเที่ยวท่ีส าคัญของ
จังหวัดร๎อยเอ็ดได๎รับการพัฒนา 
ปรับปรุงและสามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวจังหวัด
ร๎อยเอ็ดมากขึ้น 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

43 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนระบบระบายน้ าถนน 
ล าห๎วยเหนือ 

-  เพื่อให๎การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตํอชีวิตและ 
ทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

-  ซํอมสร๎างผิวทางลาดยาง (ผิวเคปซีล) 
ขนาดความกว๎าง  8  เมตร  ระยะทาง  
1,348  เมตร 
-  วางทํอ  คสล.  0.80 เมตร  พร๎อม
บํอพัก  ความยาว  1,348  เมตร 
-  กํอสร๎างผิวจราจร คสล. พร๎อมรางวี 
กว๎างเฉลี่ย  2  เมตร  ระยะทาง  1,326  
เมตร  

 

- - 11,577,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินยิ่งข้ึน 
 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างถนน 
เทวาภิบาล  ซอย  2 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  3,309  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางยูว+ีฝาวี  คสล. ความยาว
ไมํน๎อยกวํา  744  เมตร 
-  รางวี คสล. ยาวไมํน๎อยกวํา 330 เมตร   
-  ทํอ คสล.  Ø 0.80 เมตร จ านวน  346  
เมตร 
 

- - 4,699 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างและ 
ปรับปรุงถนนรณชัยชาญ
ยุทธ  ซอย  14  แยก 4 
แยก 1 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน  คสล. หนา 0.15เ มตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  468  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางยูว+ีฝาวี  คสล. ความยาว
ไมํน๎อยกวํา  331  เมตร 
 

- - 948 ,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 82 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

46 โครงการกํอสร๎างระบบ
ระบายน้ าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ  ซอย 9 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี  คสล .  ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา  415  เมตร 
 

- - 728,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

47 โครงการกํอสร๎างถนน 
รอบเมือง  ซอย 7 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  359  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี  คสล. ความยาว 
ไมํน๎อยกวํา   610   เมตร 
 

- - 1,420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงถนนผดุงพานิช  
ซอย 10 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. ความยาวไมํ
น๎อยกวํา  757   เมตร 
-  กํอสร๎างบํอพัก คสล. ส าหรับทํอ Ø 
0.60 ม.จ านวน 2 บํอ  
 

- - 1,367,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

49 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน
รณชัยชาญยุทธ  ซอย  13  
แยก  1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  710  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ู ฝาวี  คสล. ความยาว
ไมํน๎อยกวํา  398   เมตร 
 

- - 1,275,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

50 โครงการกํอสร๎างถนนกองพล 
10 ซอย 2/1 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  495  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี คสล.  ความยาว
ไมํน๎อยกวํา   198  เมตร 
 

- - 598,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

51 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย  12  
แยก  1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  384  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ู ฝาวี  คสล. ความ
ยาวไ มํน๎อยกวํา  160  เมตร 
 

- - 550,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างถนน  
รณชัยชาญยุทธ ซอย 21 
แยก 1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 470 ตาราง
เมตร 
-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี คสล . ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 404   เมตร 
 

- - 1,002,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

53 โครงการกํอสร๎างระบบ
ระบายน้ าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 11 
 

-  เพื่อปูองกันน้ าทํวมขังและ  
เนําเสีย 
 

-  กํอสร๎างรางยู +ฝาวี คสล .  ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา  426  เมตร 
 

- - 747,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  น้ าไมํทํวมขังและ  
ไมํเนําเสีย 

กองชําง  

54 โครงการซํอมแซมสร๎าง  
ทางราดยางถนนสุนทรเทพ 
(รอบบึงพลาญชัย ) 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- รื้อปรับพื้นผิวทางเดิม (Recycling) 
พื้นที่  18,480  ตารางเมตร 
-  ปูผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
พื้นที่  18,480  ตารางเมตร  
 

- - 10,000,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

83 84 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

55 โครงการกํอสร๎างถนน  
และระบบระบายน้ าถนน
ประชาธรรมรักษ๑ 2  
(จากแยกถนนทองทวีถึงแยก
ถนนเทวาภิบาล ) 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.20  เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,430 ตารางเมตร  
-  ทํอระบายน้ า  Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว  438  เมตร 
-  ทํอพักฝาทางเท๎า ส าหรับทํอ  Ø 
0.80 เมตร จ านวน  44  บํอ 
-  ทางเท๎า หนา 0.07  เมตร พ้ืนท่ี 
570 ตารางเมตร  
-  คันหินส าเร็จ  ความยาว 440 เมตร 
 
 

- - 3,984,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

56 โครงการกํอสร๎างถนนและ
ระบบระบายน้ า ถนนประชา
ธรรมรักษ๑ 1 (จากแยกถนนมี
โชคชัยถึงแยกถนนทองทวี ) 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล . หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,760 ตารางเมตร  
-  ทํอระบายน้ า  Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว  316  เมตร 
-  ทํอพักฝาทางเท๎า   จ านวน 36 บํอ 
-  ทางเท๎า หนา 0.07  เมตร พ้ืนท่ี 
446  ตารางเมตร  
-  คันหินส าเร็จ  ความยาว 343 เมตร 
 
 

- - 2,910,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2558) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ าถนนรัฐกิจ 
ไคลคลา ซอย 6  แยก 2/4 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี คสล.  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา   230  เมตร 
 

- - 373,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 
 

 58 โครงการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงถนนสุริยะเดช
บ ารุง  ซอย  1 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างทางเท๎า คสล . หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 400 ตารางเมตร  
-  กํอสร๎างคันหินแบบ Dยาวไมํน๎อยกวํา 
200   เมตร  
 

- - 260,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง  

59 โครงการกํอสร๎างถนนรณ
ชัยชาญยุทธ ซอย 46  
แยก 1 
 

-  เพื่อให๎การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กํอสร๎างถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  224  ตารางเมตร 
-  กํอสร๎างรางย+ูฝาวี คสล.  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา   214  เมตร 
 

- - 490,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 
 

60 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.สาย คลองรอบเมือง
ด๎านใน ชํวง ถ.คุ๎มศรีสุวรรณ 
– ถ.ผดุงพานิช-ถ.กองพล 10 
 

-  เพื่อให๎การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวก รวดเร็วและ 
มีความปลอดภัยตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

-  กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 471 เมตร พ้ืนท่ี 
ผิว คสล. ไมํน๎อยกวํา 2,826 ตารางเมตร 
- ไหลํทางลูกรัง จ านวนไมํน๎อยกวํา 70   
ลูกบาศก๑เมตร 
 

- - 1,606,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 
 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 86 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อตู๎ควบคุม
ไฟสัญญาณจราจร  

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 

- จัดซื้อตู๎ควบคุมไฟสัญญาณจราจร 
ส ารองไว๎ซํอมเปลี่ยนตู๎เกําท่ีช ารุด 
ตามสี่แยก  ดังนี ้
-  สี่แยกหน๎าศาลากลาง 
-  สี่แยกร๎อยเอ็ดพลาซํา 
-  สี่แยกวัดสระแก๎ว 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

2 โครงการตีเส๎นจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร 
 
 

-  ตีเส๎นจราจร  สีเทอร๑โมพลาสติก  
สีขาว และสีเหลือง  
-  ทาสีคันหิน สีขาวสะท๎อนแสง  
-  ทาสีคันหิน สีน้ ามัน สีด า สีแดง 
และสีเหลือง  
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
และปูองกันอุบัติเหตุ  

กองชําง  

3 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
เตือนกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย๑  
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 

- จัดซื้อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย๑สีแดงหรือสี
เหลือง  ขนาด   300  มม.  โคม
ไฟแบบโพลี่คาร๑บอเนต โดยใช๎หลอด 
LED  ชนิด 156  ดวง  แบตเตอรี่ 
12 โวลท๑  พร๎อมเสาเหล็ก ขนาด 4 
นิ้ว  จ านวน 10 ชุด   
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการปรับเปลี่ยนโคม 
ไฟฟูาแสงสวํางในบึงพลาญชัย 
(รอบนอก-ใน) 

-  เพื่อให๎เกิดแสงสวํางเพียงพอ 
-  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 
 

-  จัดซื้อโคมไฟแสงสีส๎ม ปรับปรุงเสา
ไฟจากเดิมเป็นโคมไฟชนิดเสา  ขนาด  
2x160 วัตต๑ เปลี่ยนสายเมนขนาด 
2x6 ตร.มม.  แทนสายไฟท่ีช ารุด  
 
 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  ท าให๎เกิดความ
สวยงามสวํางไสวมีความ
ปลอดภัยแกํประชาชนท่ี
ใช๎บริการ  
บึงพลาญชัย  
 
 
 

กองชําง  

5 โครงการ ซํอมเปลี่ยน
ปรับปรุง ไฟสัญญาณจราจร  
ภายในเขตเทศบาล 
 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- จัดซื้อโคมไฟจราจรหลอด LED 
ขนาด  300  มิลลิเมตร  เพื่อใช๎ในการ
เปลี่ยน  ตามแยกตําง ๆ ดังนี้  
- สี่แยกหน๎าห๎างร๎อยเอ็ดพลาซํา  
-  สี่แยกหน๎าร๎านวราวุฒิตลาด  
หนองแคน 
-  สี่แยกหน๎าร๎านลาดหน๎าบ๎านไผ ํ
-  สามแยกบิ๊กบุ๏ค 101 จ ากัด  ทางไป  
อ.วาปีปทุม 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 88 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 โครงการซํอมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟแสงสวํางที่รับ
การถํายโอน 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหต ุ
-  เพื่อลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-  จัดซื้อโคมไฟ  หลอดไฟโซเดี่ยมอินิก
เตอร๑ บาร๑หลาด  ขนาด  250  วัตต๑  
สายไฟ  NYY  เพื่อใช๎ในการปรับปรุงซํอม
เปลี่ยน  
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ปูองกันอุบัติเหต ุ
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองชําง  

7 โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟ
ถนนสํองสวําง 

-  เพื่อเพ่ิมแสงสวํางตามถนน
สายหลักในเขตเทศบาลฯ ให๎มี
แสงสวํางเพียงพอ 
-  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหต ุ

-  ปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสํองสวํางจัดซื้อ
โคมไฟแสงสีส๎ม หลอด LED ขนาด 145  
วัตต๑  ก๎านยาว 1.5 เมตร  จ านวน 12  ชุด 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

-  ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ มีแสงสวําง
เพียงพอ เพิ่มขึ้น  
-  ลดปัญหาการจราจรและ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

กองชําง  

8 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนคชพลา
ยุกต๑ตัดกับถนนรอบเมือง  
(แยกสะพานเทศบาล 1) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  
แดง แบบชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ต๎น และ
เสาไฟเตี้ย จ านวน 2 ต๎น  รวม  4 ต๎น   
-  หัวสัญญาณไฟ  LED  แบบ 3 ดวงโคม  
ขนาด 300  มม. จ านวน  4  ชุด แบบ  4  
ดวงโคม  จ านวน  4  ชุด   
-  ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอ ยหลัง จ านวน  
4  ชุด พร๎อมติดตั้งตู๎ควบคุมอัตโนมัติรวม
ฐานพร๎อมหลังคา  1  ชุด  
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ระบบไฟสัญญาณจราจรที่รับ
การถํายโอน 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ปรับปรุงตู๎ควบคุมและเพิ่มระบบ
ควบคุมเป็น 4 จังหวะ เพิ่มสายไฟใ น
การควบคุมสัญญาณไฟจราจร ดัง นี้  
- สี่แยกถนนเสนาเริ่มคิดตัดกับถนน  
เทวาภิบาล 
-  สี่แยกถนนประชาธรรมรักษ๑ตัดกับ
ถนนเทวาภิบาล 
-  สี่แยกถนนรัฐกิจไคลคลาตัดกับถนน
เทวาภิบาล 
-  สี่แยกถนนสุริยเดชบ ารุงตัดกับถนน
เทวาภิบาล 
-  สี่แยกถนนเปรมประชาราษฏร๑ตัด
กับถนนเทวาภิบาล 
-  สี่แยกถนนประชาธรรมรักษ๑ตัดกับ
ถนนมี โชคชัย  
 
 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

75,000 
 
 
 

7,500 
 
 
 

2,500 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรก 
ตัดกับถนนรอบเมือง 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  แดง 
ชนิดเสาสูง จ านวน 2 ต๎น เสาเตี้ย จ านวน 2 
ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ  3 ดวง  โคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 4  ชุดแบบ 4 ดวง
โคม จ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอย
หลังชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2  จังหวะ
ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED  จ าลองจังหวะการ
เดินรถ จ านวน 1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

11 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนประชา  
ธรรมรักษ๑ตัดกับถนนทองทวี  
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษ๑ตัดกับถนนทองทวี ดังนี้  ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  แดง ชนิด
เสาสูง จ านวน 2 ต๎น เสาเตี้ย จ านวน  2  ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 
300 มม.จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคม 
จ านวน   4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลั ง 
ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 
ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะ
ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะการ
เดินรถ จ านวน 1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนสุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญพานิช  
(หน๎าวัดกลาง ) 
 
 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร 
 
 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนสุข
บูรพาตัดกับถนนเจริญพานิช (หน๎าวัด
กลาง ) ดังนี้  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง จ านวน 2 ต๎น 
เสาเตี้ย จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคม จ านวน  4 
ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง ชนิด  
3  สี  (เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุด
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะ
ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะ
การเดินรถ จ านวน 1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

13 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํอง
สวํางเสาสูง High Mast 
หน๎าสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑
น้ า 

-  เพื่อเพ่ิมแสงสวําง 
-  เพื่อปูองกันอาชญากรรม 
-  เพื่อความสวยงาม 

-  จะท าการจ๎างเหมาติดตั้งเสาไฟสํอง
สวํางสูง 25 เมตร (ใช๎เสาเดิม ) โคมไฟ
เมลทัลฮาไลท๑ ขนาด 8 x 1000 W 
-  ติดตั้งระบบการเปิดปิดควบคุมอัตโนมัติ
สามารถควบคุมได๎ทั้งแบบ Manual และ 
Automatic  
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- 
 

-  บริเวณสถานแสดงพันธุ๑
สัตว๑น้ าสวยงามและ
นักทํองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

กองชําง  
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนด ารง
ราษฎร๑วิถีตัดกับถนนสุข
บูรพา (แยกหลังวัดกลาง ) 
 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนด ารง
ราษฎร๑วิถีตัดกับถนนสุขบูรพา (แยกหลังวัด
กลาง )  ดังนี้  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  
เหลือง  แดง  แบบเสาสูงจ านวน 2 ต๎น เสา
เตี้ย จ านวน  2 ต๎น  รวมจ านวน 4 ต๎น  หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3  ดวง   โคม ขนาด 
300 มม.จ านวน 4  ชุด แบบ 4 ดวง  โคม 
จ านวน 4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอย
หลัง จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติจ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

15 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรก
ตัดกับถนนขัติยะวงษ๑ 
(แยกหน๎าตลาดสระทอง) 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสี่แยกถนนหาย 
โศรกตัดกับถนนขัติยะวงษ๑(แยกหน๎าตลาดสระ
ทอง)  ดังนี้  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว 
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ต๎น เสา
เตี้ย จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวง โคมขนาด 300 มม.จ านวน 4 ชุดแบบ 
4 ดวงโคมจ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลา
ถอยหลัง ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง แดง) 
จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2
จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะ
การเดินรถ จ านวน 1 ตู๎พร๎อมหลังคา 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริญพานิช  
(แยกดาวรุํงการพิมพ๑ ) 
 
 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร 
 
 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
ผดุงพานิชตัดกับถนนเจริญพานิช  
(แยกดาวรุํงการพิมพ๑ )ดังนี้ 
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ต๎น เสา
เตี้ย จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 
4 ชุด ติดตั้ งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง แดง ) 
จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ 
LED จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 94 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนรัชชู
ประการตัดกับถนนรัฐกิจไคล
คลา (สี่แยกอุตสาหกรรม ) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
รัชชูประการตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา 
(สี่แยกอุตสาหกรรม )  ดังนี้  ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  แดง 
ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ต๎น เสาเตี้ย 
จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง แดง ) 
จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ 
LED จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนศรีเทวาตัด
กับถนนเทวาภิบาล  
(แยกหน๎าปั๊มดาว) 
 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร สี่แยกถนน
ศรีเทวาตัดกับถนนเทวาภิ -บาล(แยก
หน๎าปั๊มดาว )  ดังนี้ 
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดง ชนิดเสาสูง จ านวน  2 ต๎น เสาเตี้ย 
จ านวน  4  ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จ านวน 6 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 
6 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
ชนิด  3 สี  (เขียว เหลือง แดง ) 
จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ 
LED จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน   
1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 
 
 

- 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนสุริยเดช
บ ารุงซอย 1 ตัดกับถนน  
สุริยเดชบ ารุง  
(แยกร๎านซินแซ ) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน  
สุริยเดชบ ารุงซ อย 1 ตัดกับถนน  
สุริยเดชบ ารุง (แยกร๎านซินแซ )ดังนี้ 
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ต๎น เสา
เตี้ย จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ  3  ดวง โคม  ขนาด  300  
มม. จ านวน  6  ชุดแบบ  4  ดวงโคม 
จ านวน 6 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลา
ถอยหลัง ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง 
แดง) จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง  12  จังหวะ  
มีจอ LED จ าลองจังหวะการเดินรถ 
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม หลังคา  
 
 

 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณห๎าแยกโค๎ง
ประปาถนนรณชัยชาญยุทธ
ตัดกับถนนศรีเทวา 
 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  เขียว เหลือง แดง
ชนิดเสาสูง จ านวน 5 ต๎น หัวสัญญาณไฟ LED  
แบบ  3  ดวงโคม  ขนาด  300  มิลลิเมตร  
จ านวน 4 ชุด แบบ 4 ดวงโคม  จ านวน 5 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง  3  สี   (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 5 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะ ถึง 12 จังหวะ มีจอ 
LED จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน  1  ตู๎ 
พร๎อมหลังคา  
 

- 
 

- 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

21 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกหลังโรงพยาบาล  
(หลังตึกมหาวิโร ) 
 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกหลั ง
โรงพยาบาล (หลังตึกมหาวิโร )ดังนี้ 
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  แดง 
ชนิดเสาสูง  จ านวน 4 ต๎น  หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.จ านวน 
4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ชนิด  3  สี  (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 

- 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 98 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนประชา  
ธรรมรักษ๑ตัดกับถนนทองทวี  
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
ประชาธรรมรักษ๑ตัดกับถนนทองทวี 
ดังนี้  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจ รเขียว  
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง จ านวน 2 ต๎น 
เสาเตี้ย จ านวน  2  ต๎น หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน  
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
ชนิด  3  สี  (เขียว เหลือง แดง )  
จ านวน 4 ชุดตู๎ควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ 
LED จ าลองจังหวะการเดิ นรถ จ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา  
 
 
 
 

- 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชําง  

 
 
 
 
 



 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
แนวทางการพัฒนา  2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

        2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ๑
ของชุมชน 

 

-  เพื่อสํงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

-  จัดตั้งกลุํมอาชีพ  3  กลุํม  จ านวน  
35  ครอบครัว 
-  ฝึกอบรมอาชีพ  
-  สนับสนุนจัดท าสินค๎าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ๑ 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ประชาชนท่ีเข๎ารํวมกลุํม
อาชีพมีรายได๎เพิ่มขึ้น  8,000  
บาท/คน/เดือน 

กองสวัสดิการสังคม 

 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การแขํงขันทางการค๎าของ
ผู๎ประกอบการ 
 
 

-  เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎แกํ
ผู๎ประกอบการ 

-  จัดการประชุม/สัมมนา/ฝึก 
อบรม/ปฎิบัติการผู๎ประกอบการ 
2 ครั้ง  จ านวน  100  คน  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ผู๎ประกอบการมีความรู๎มี
ทักษะในการประกอบการและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการฝึกอาชีพแกํกลุํม
ผู๎สนใจ 

-  เพื่อให๎ความรู๎และแนวทาง 
การประกอบอาชีพแกํกลุํม
ผู๎สนใจ 
 
 
 

-  ฝึกอบรมกลุํมอาชีพ  3  กลุํม
อาชีพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  สามารถสร๎างผู๎ประกอบการ
รายใหมํเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 101 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการสํงเสริมการตลาด
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมด๎านการตลาด
ให๎แกํกลุํมอาชีพ 
-  เพื่อสร๎างเครือขํายการ
จ าหนํายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

-  จัดตลาดจ าหนํายสินค๎าหนึ่ง 
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ของเทศบาล
และเครือขํายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑  ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
จ านวน  2  ครั้ง/ 1  ปี 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  กลุํมอาชีพของเทศบาลมี
ชํองทางในการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ๑ของตนเองมากขึ้น 
-  เกิดเครือขํายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑และทั้งในและนอก
พื้นที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  เพื่อสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว 
 

-  สร๎างความเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลเข๎าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีกิจกรรมที่สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ๑
สถานท่ีทํองเที่ยวจังหวัด 
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ดให๎
ประชาชนท่ัวไปในท๎องถิ่นและ
คนตํางจังหวัดได๎รับทราบแหลํง
ทํองเที่ยวของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎
นักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยว
มากขึ้น 
 

-  จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑
สถานท่ีทํองเที่ยวของจังหวัด
ร๎อยเอด็  
จ านวน 1,000 ฉบับ  เพื่อแจกให๎ 
1. ประชาชนทั่วไป 
2. หนํวยงานภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
3. อปท.ทั่วประเทศ 
4. นักทํองเที่ยว 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  นักทํองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบข๎อมูลด๎าน
การทํองเที่ยวของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดมากขึ้น 
-  เศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลฯ ดีขึ้น 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

2 โครงการประชาสัมพันธ๑
ประเพณีท๎องถิ่นของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของท๎องถิ่นให๎บุคคล 
ทั่วไปได๎รับทราบ 
-  เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎
นักทํองเที่ยวสนใจเข๎ามาเที่ยว
จังหวัดร๎อยเอ็ดมากขึ้น 

-  จัดท าเอกสารเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑  จ านวน 500 ฉบับ 
เพื่อแจกให๎ 
1. ประชาชนท่ัวไป 
2. หนํวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจังหวัดร๎อยเอ็ด 
3. นักทํองเที่ยว 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  นักทํองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบข๎อมูลด๎าน
การทํองเที่ยวของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดมากขึ้น 
-  เศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลฯ ดีขึ้น 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

3 โครงการวัฒนธรรมสัญจร -  เพื่ออุดหนุนงบประมาณให๎แกํ
สภาวัฒนธรรมด าเนินการตาม
วัตถุประสงค๑ 

-  อุดหนุนงบประมาณให๎แก ํ
สภาวัฒนธรรม 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎
สนับสนุนงบประมาณให๎แก ํ
สภาวัฒนธรรม 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
แนวทางการพัฒนา 3.1  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 
3.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
3.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนหนํวยงาน 
อื่น ๆ 
 
 

-  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนหนํวยงาน
อื่น ๆ  ในด๎านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ 
 

-  ให๎การสนับสนุนหนํวยงาน 
อื่น ๆ  ดังนี ้
1.  ยุวพุทธิกสมาคมร๎อยเอ็ด 
2.  สนับสนุนเทศบาลที่เป็น
เจ๎าภาพการแขํงขันกีฬานักเรียน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

-  เทศบาลสนับสนุนหนํวยงาน 
อื่นครบ   
-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ได๎รับประโยชน๑จากกิจกรรม
โครงการของหนํวยงานอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้น 

ส านักการศึกษา 
 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนรํวมกับโรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ,
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกรแก๎วและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

-  เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
-  สํงเสริมให๎บุคลากรครูได๎รับ
ประสบการณ๑การจัดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑ทางวิชาการ 
 

-  จัดการอบรมนิเทศน๑ติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฎิบัติการครูใน
สังกัด  จ านวน  216  คน 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนในสังกัดบุคลากรครู  
นักเรียน พัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 
-  นักเรียนได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑ทางวิชาการ
เพิ่มขึน้  
 

-  ฝุายบริหาร
การศึกษา 

ส านักการศึกษา 

3 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 
ประเทศญี่ปุุนและสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนา 
ด๎านการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหวําง 2เมือง โดยการศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนครู  
นักเรียน ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ได๎เผยแพรํด๎านการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณีและ
พัฒนาการเรียนรู๎ของครู  
นักเรียน และผู๎ทรงคุณวุฒิ  

ฝุายสํงเสริม 
การศึกษา 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

105 
104 



 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 
 
 

โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ
ตามกลุํมสาระการเรียนรู ๎
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งครู
และนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก
นักเรียนในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลฯ จ านวน  960  คน   
ได๎เข๎าคํายทางวิชาการ  จ านวน   
8  กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 
กลุํมปฐมวัยตามระยะเวลา
และปฎิทินงาน   
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูและนักเรียนได๎มีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม  ทักษะ
เพิ่มเติมนอกจากท่ีได๎รับความรู๎
จากห๎องเรียน 

-  งานบริหารวิชาการ 
ส านักการศึกษา 

5 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ 
 

-  เพื่อเผยแพรํผลงานการจัด
การศึกษาตํอชุมชนระดับเขต
การศึกษาและระดับประเทศ 
 

-  ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 350 คน รํวมจัด
นิทรรศการและแขํงขันทาง
วิชาการการศึกษาปีการศึกษา 
ละ  2  ครั้ง 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ได๎เผยแพรํโดยแสดง
นิทรรศการอยํางสมบูรณ๑ 
-  ครูและนักเรียนน าช่ือเสียงสูํ
องค๑กร 
 

 - งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

6 โครงการนิเทศการศึกษา -  เพื่อให๎ครูได๎พัฒนาตนเอง 
อยํางตํอเนื่อง 
-  เพื่อพัฒนาครูสูํการมีใบ 
ประกอบวิชาชีพคร ู
 

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ 
ได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
-  ครูได๎รับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 - งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

7 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เพื่อให๎โรงเรียนจัดการศึกษา 
อยํางมีคุณภาพตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 
 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ  8  โรงเรียน  ตํอปี
การศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  8  
โรงเรียน เข๎าสูํระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง   

 - งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 โครงการแขํงขันกิจกรรม 
ทางวิชาการและเข๎าคําย
ฝึกซ๎อม 
 

-  เพื่อเผยแพรํผลงานทางด๎าน
วิชาการส าหรับนักเรียน 
-  ฝึกซ๎อมตัวแทนเทศบาลเพื่อเข๎า
รํวมการแขํงขันระดับภาค 

-  จัดกิจกรรมแขํงขันวิชาการ
ส าหรับนักเรียนเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนไปแขํงระดับภาค 
-  นักเรียนเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
จ านวน  230  คน 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูและนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลฯ ได๎รํวม
กิจกรรมแขํงขันวิชาการอยําง
ตํอเนื่อง 

- งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

9 โครงการพัฒนา
ภาษาตํางประเทศ 
 

- เพื่อให๎ครู นักเรียน ได๎รับ 
ความรู๎ภาษาตํางประเทศ  
จากเจ๎าของภาษา 
-  เพื่อเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคม 
อาเซียน 

- รับชาวตํางชาติมาชํวยพัฒนา 
การเรียนภาษาตํางประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จ านวน  8  โรงเรียน 
 
 

1,368,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

144,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

144,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ครู  นักเรียน ได๎รับความรู๎ด๎าน
ภาษาตํางประเทศเพิ่มขึ้น 

- งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

10 โครงการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการรํวมกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร๎อยเอ็ดและ
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียนสังกัด
เทศบาลเข๎าแขํงขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเผยแพรํผลงานทางวิชาการ
ตํอชุมชน 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   จ านวน 
120 คน ตํอปี ปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-  นักเรียนได๎รับรางวัลการ
แขํงขันในระดับภาค 

- งานนิเทศการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

107 
106 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

11 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อให๎คณะกรรมการม ี
สํวนรํวมในการพัฒนา
การศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการและ
ทัศนศึกษาดูงาน  จ านวน  130  
คน /ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าท่ีเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

12 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและ
ประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
 

-  เพื่อมอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

-  มอบประกาศนียบัตร นักเรียน
ช้ัน ป.6  ม.3  และ ม.6โรงเรียน
อนุบาลในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน  
1,000คน  จ านวน 1 ครั้งตํอปี
การศึกษา 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผู๎ปกครอง นักเรียนและ 
ชุมชนได๎รํวมกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร 
 

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

13 โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนรํวมโรงเรียน 
เทศบาลวัดปุาเรไรและ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
 

-  เพื่อให๎เด็กพิการและเด็ก
พิเศษได๎รับการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องถูกต๎องและเหมาะสม 

-  รับนักเรียนพิการพิเศษเรียนรํวม
ปีการศึกษาละไมํเกิน  15  คน 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กพิการเรียนรํวมได๎รับการ
พัฒนาการศึกษาอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

14 โครงการพัฒนาการเรียนรู ๎
นักเรียน 
 

- เพื่อเพ่ิมประสบการณ๑การ 
เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 
ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม 
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  ทั้งในจังหวัด
และตํางจังหวัด 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ครู  นักเรียน  ได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑จากแหลํงการ 
เรียนรู๎ตําง ๆ  เพิ่มขึ้น 
 

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

15 โครงการอบรมสัมมนา 
วิชาการผู๎บริหารการศึกษา
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎บริหารม ี
ความกระตือรือร๎น 
- เพื่อให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบ
เทคนิควิธีการในการเรียน 
การสอน 

- พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  30  คน เข๎า 
รับการอบรมอยํางตํอเนื่อง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ 
ได๎รับความรู๎และสามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
ให๎มีประสิทธิภาพ 
 

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

16 โครงการวันครู -  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย๑  
สํงเสริมและเชิดชูเกียรติครู 

-  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการร าลึกพระคุณครู 
จ านวน 250 คน 
 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ผู๎เข๎ารํวมงานระลึกถึงพระ
คุณครูบูรพาจารย๑และเห็น
ความส าคัญของอาชีพคร ู

-  งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

17 โครงการจัดพิมพ๑วารสาร
การศึกษารายภาคเรียน 
 

- เพื่อเผยแพรํขําวสารทางการ
ศึกษาแกํนักเรียน  ผู๎ปกครอง และ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

- พิมพ๑วารสาร ภาคเรียนละ  
2,000  ฉบับ  2  ภาคเรียน 
รวม  4,000  ฉบับ 
 
 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน  ผู๎ปกครองและ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสารทางการศึกษา 
 

- งานการศึกษา 
ปฐมวัย 

ส านักการศึกษา 

18 
 
 

โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-   เพื่อเปิดอาคารเรียนท่ีได๎รับการ
จัดสรรงบจากกรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 
 
 

-  เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   เทศบาลมีอาคารเรียนท่ีด ี
และได๎ท าพิธีเปิดอาคาเรียน 
อยํางเป็นทางการ 

- งานการศึกษา 
ปฐมวัย 

ส านักการศึกษา 

19 โครงการโรงเรียนกีฬา 
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎
ความสามารถเพื่อมุํงไปสูํความ 
เป็นเลิศเฉพาะทางด๎านกีฬา 
 

-  จัดอบรมให๎ความรูห๎รือจัดซื้อ
อุปกรณ๑วัสดุฝึกกีฬาหรือชุดแตํง
กาย/ชุดฝึกซ๎อมให๎แกํนักเรียน
โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถผลิตนักกีฬาในนาม
โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัด
ร๎อยเอ็ดและเป็นนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- งานกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

109 
108 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

20 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นักเรียนโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด  
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ดและเด็กเล็กประจ า
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎ดื่มนม
และมีรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ดังนี ้
 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ตลอดปีงบประมาณ  จ านวน  3,227คน 
รวม  260 วัน (อนุบาล – ป.6) 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดและนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด จ านวน 5,909 คน รวม  
260 วัน 
-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน  180 คน  รวม  280 วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย๑วัดเหนือ จ านวน 35 คน รวม 280 วัน 
-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับนักเรียน
กีฬาท๎องถิ่น  จ านวน  60 คน  รวม 260 วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า  จ านวน  
16 คน  รวม  280 วัน 
 

17,189,480 
(งบอุดหนุนฯ) 
5,873,140 

 
 
 

10,754,380 
 
 
 

352,800 
 
 

68,600 
 

109,200 
 

31,360 

17,189,480 
(งบอุดหนุนฯ) 
5,873,140 

 
 
 

10,754,380 
 
 
 

352,800 
 
 

68,600 
 

109,200 
 

31,360 

17,189,480 
(งบอุดหนุนฯ) 
5,873,140 

 
 
 

10,754,380 
 
 
 

352,800 
 
 

68,600 
 

109,200 
 

31,360 

- นักเรียนท่ีได๎รับการดื่มนม 
มีรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด 

ส านักการศึกษา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

21 โครงการอาหารกลางวัน - เพื่อให๎เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด 
เด็กเล็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ 
เด็กเล็กประจ าศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กคุ๎มสระบัวได๎รับประทาน
อาหารและ มีรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ 

จ๎างเหมาท าอาหาร  ดังนี ้
 
- จ๎างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน  3,227 คน  รวม  200  วัน   
- จ๎างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน ร.ร.เมืองร๎อยเอ็ดและนักเรียน 
ร.ร.อนุบาลร๎อยเอ็ดจ านวน  5,909  คน  
รวม  200  วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหารส าหรับเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน  180 คน  280  วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหารส าหรับเด็กเล็ก 
ศูนย๑วัดเหนือ  จ านวน  35  คน  รวม  
280  วัน 
-  จ๎างเหมาท าอาหารส าหรับนักเรียน 
ร.ร.กีฬาท๎องถิ่น  จ านวน  60 คน  รวม 
200 วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหารส าหรับเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า  จ านวน  
16 คน  รวม  280 วัน 
 

26,394,440 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,390,200 

 
 

15,363,400 
 
 
 

655,200 
 
 

127,400 
 
 

1,800,000 
 
 

58,240 
 

26,394,440 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,390,200 

 
 

15,363,400 
 
 
 

655,200 
 
 

127,400 
 
 

1,800,000 
 
 

58,240 
 

26,394,440 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,390,200 

 
 

15,363,400 
 
 
 

655,200 
 
 

127,400 
 
 

1,800,000 
 
 

58,240 
 

- นักเรียนท่ีได๎รับประทาน
อาหารกลางวันมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

111 
110 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

22 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

- เพื่อคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเข๎ารับการ
อบรมตามหลักสูตรตํางๆ 

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เข๎ารับการอบรม 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  ได๎ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษากรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นและมาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ
 

ส านักการศึกษา 

23 โครงการจัดซื้อหนังสือ
ห๎องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎โรงเรียนมีหนังสืออําน
ค๎นคว๎าท่ีห๎องสมุดโรงเรียนและ
ห๎องสมุดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดอยําง
เพียงพอ 

-  จัดซื้อหนังสือห๎องสมุดให๎
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด รวม  9  
แหํง 
 

720,000 
(งบอุดหนุน) 

 

720,000 
(งบอุดหนุน) 

 

720,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  โรงเรียนมีหนังสือห๎องสมุด
อํานอยํางเพียงพอ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพใน
การศึกษาของนักเรียน 

ส านักการศึกษา 

24 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 

-  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎เป็น 
แหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
-  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ ให๎เป็นฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
 

-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  8  โรงเรียน  
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
-  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  20  ชุมชน  
สามารถใช๎โรงเรียนเป็นฐานใน
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 

240,000 
(งบอุดหนุน) 

 

240,000 
(งบอุดหนุน) 

 

240,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
ชุมชน 
-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  
เป็นฐานในการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต 
-  เกิดความรํวมมือระหวําง
โรงเรียน วัด และชุมชน ในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 

ส านักการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

25 โครงการศูนย๑การเรียนรู๎
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎แกํ
เด็กในระดับปฐมวัย 
 

-  จัดศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

-โรงเรียนในสังกัดเป็นแหลํง 
เรียนรู๎อยูํในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ส านักการศึกษา 

26 โครงการแขํงขันSBMLD 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อเป็นการวัดผลและ
ประเมินผลในการด าเนิน 
กิจกรรมSBMLDในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-จัดการแขํงขันกิจกรรมSBMLD  
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดง
ศักยภาพและน าเสนอผลงานท่ี
เป็นผลจากการด าเนินโครงการ  
SBMLD 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-นักเรียนได๎แสดงศักยภาพ 
และน าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการ  SBMLD 

ส านักการศึกษา 

27 โครงการประกวดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 

-  เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับรางวัลการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 
 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด , ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมี
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดํนเพื่อสํงเข๎าประกวด 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด , ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอด็มี
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดํน 
 

ส านักการศึกษา 

28 โครงการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็กเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เข๎ารับการอบรมหลักสูตรตําง ๆ 

-  คัดเลือกครูผู๎ดูแลเด็กเล็กเข๎า
รับการอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ  

102,000 
(งบอุดหนุน) 

102,000 
(งบอุดหนุน) 

102,000 
(งบอุดหนุน) 

-  ครูผู๎ดูแลเด็กเล็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษากรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและ
มาตรฐานการศึกษาชาต ิ
 

ส านักการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

113 
112 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา   

-  เพื่อให๎โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
-  เพื่อให๎มีการฝึกอบรมครูในการ
พัฒนาการใช๎หลักสูตรให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช๎
หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่มีมาตรฐาน 
-  ครูสามารถพัฒนาการใช๎ 

หลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ฝุายบริหารการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

 
 

 

30 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนา 
ท๎องถิ่น(SBMLD) 
 

-  เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชน
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 

-  แตํงตั้งคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการศึกษาและชุมชนรํวม
วางแผนในการด าเนินงานโครงการ
เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุมชน 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  โรงเรียนต๎นแบบท่ีมีการ
บริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 

ฝุายบริหารการศึกษา 
ส านักการศึกษา 

 
 

 

31 โครงการเข๎ารํวมชุมนุม
ลูกเสือท๎องถิ่นไทย   
 

-  เพื่อเข๎ารํวมการชุมชน 
ลูกเสือไทย 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือชาวบ๎านกับ
จังหวัดที่เป็นเจ๎าภาพ 
 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตร
นารี โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎รับ
ประสบการณ๑เพิ่มมากข้ึน 

งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

ส านักการศึกษา 
 

32 โครงการสํงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน   
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย๑เยาวชนต๎นแบบ 
ในการออกก าลังกายภายในศูนย๑
เยาวชน 
 
 

-  จัดหาอุปกรณ๑การกีฬาในการออก
ก าลังกายภายในศูนย๑เยาวชน (เกาะ
กลางบึงพลาญชัย) 
-  ซํอมแซมครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ตําง 
ๆ ภายในศูนย๑  และคําใช๎จํายอื่นท่ี
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 
 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

-  ศูนย๑เยาวชนต๎นแบบเป็น
ศูนย๑ที่ดีสามารถให๎บริการแกํผู๎
มาใช๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 เป็นที่ยอมรับของบุคคล 
ทั่วไป 

งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวด 

-  เพื่อสํงเสริมขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  จัดการแขํงขันดนตรีพื้นเมือง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

-  งานสํงเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 
ส านักการศึกษา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสํงเสริมขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง  ๆ  เชํน 
-  จัดประกวดขบวนแหํสงกรานต๑ 
-  จัดประกวด Miss 2 in 1 
-  จัดการแขํงขันมวยบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหารอีสาน 
-  จัดประกวดกิจกรรมชุมชน 
-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง 
-  จัดการแขํงขันกีฬาพ้ืนเมือง 
-  รางวัลสมนาคุณการแขํงขัน 

ประเภทตําง ๆ  

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

-  รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านักการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานประเพณ ี
แหํเทียนเข๎าพรรษา 

- เพื่อสํงเสริมขนบธรรมเนียม   
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- จัดประกวดต๎นเทียนประเภท
แกะสลัก , ขบวนแหํเทียน 
- จัดประกวดธิดาเทียน 
-  พิธีหลํอเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการประกวด
ประเภทตําง ๆ  

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

- รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

115 
114 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานประเพณ ี
ออกพรรษา 

-  เพื่อสํงเสริมขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข๎าวทิพย๑ 
- ประกวดประดับประทีป 
โคมไฟ 
- ประกวดการร๎องสรภัญญะ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
- แขํงขันดนตรีพื้นเมืองฯลฯ 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบอบจ.) 

- รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านักการศึกษา 
 

5 
 

 

โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะ 
เจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎สักการะ
ศาลเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ๎า
พํอมเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 
เข๎ารํวมสักการะศาลเจ๎าพํอ 
มเหศักดานุภาพ 
 

ส านักการศึกษา 

6 โครงการจัดงานบุญซ าฮะและ
เลี้ยงสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎สักการะ
ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
คูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 7) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 
เข๎ารํวมสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง 
 

ส านักการศึกษา 
 

7 โครงการตักบาตรวันอาทิตย๑ 
 

- เพื่อสํงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

-  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร
รํวมกันทุกวันอาทิตย๑  ณ  บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเขตเทศบาลได๎รํวม
ท าบุญสํงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

ส านักการศึกษา 
ส านักพระพุทธ 
ศาสนาร๎อยเอ็ด 
สภาวัฒนธรรม 
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 โครงการกฐิน 101 กอง -   เพื่อสํงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

-  สนับสนุนการจัดงานการถวายกฐิน
ให๎กับวัดตําง ๆ ในจังหวัดร๎อยเอ็ด 
จ านวน  101  กอง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ส านักการศึกษา 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดงานประเพณ ี
สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

-  เพื่อสํงเสริมขนบธรรม-
เนียมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืนเพ็ง
เส็งประทีป”   รํวมกับสํวนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชน
และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม
ต านานเมืองร๎อยเอ็ด 12 หัวเมือง โดย
จัดประกวดแขํงขัน ดังนี ้
- กระทงประทีปใหญํ   ชิงถ๎วย 
พระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร ี
- กระทงอนุรักษ๑ธรรมชาต ิ
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหํเมืองตามต านาน  12 เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ท๎าวทนต๑) , รัชกาลที่  5 , รัชกาลที่  
6 ,  พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ๑ , 
สมเด็จยํา,  ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง ฯลฯ 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

- รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

116 117 



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการเก็บตัวฝึกซ๎อม 
นักกีฬากํอนเข๎ารํวมการ 
แขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

- เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการแขํงขัน
กีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและเตรียมความพร๎อม
รํางกายของนักกีฬากํอนเข๎ารํวม 
การแขํงขันทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ท าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 
1. ฟุตบอล 12,14,16,18ปีรุํนละ 18 คน
รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล 12,14,16,18ปี รุํนละ 12 คน
รวม 48คน 
3. วอลเลย๑บอลชาย/หญิง12,14,16,18  
ปี  รุํนละ  12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลย๑บอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16 ,18ปี รุํนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกร๎อชาย / หญิง
12,14,16,18ปี  รุํนละ  5  คน  รวม  40 
คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 
,18 ปี  รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18ปี  
รุํนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18ปี  
รุํนละ  15  คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ  
12,14,16,18ปีรุํนละ  2  คน  รวม  16 
คน 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

- นักกีฬามีความพร๎อมที ่
จะเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ  โดยมี
นักกีฬาเข๎ารํวมท าการเก็บ
ตัวฝึกซ๎อมครบทุกชนิดกีฬา 

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2 โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับประเทศ 
 

-   เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
การแขํงขันกีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับประเทศ 
 

-  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ระดับภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้ 
1.ฟุตบอล12,14,16,18ปี รุํนละ 18 คน 
รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18ปี  รุํนละ 12  
คนรวม  48  คน 
3. วอลเลย๑บอลชาย/หญิง12,14,16,18  
ปี  รุํนละ  12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลย๑บอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16 ,18ปี รุํนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกร๎อชาย / หญิง
12,14,16,18ปี  รุํนละ 5 คน รวม 40 
คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 
,18 ปี  รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18ปี   
รุํนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18ปี   
รุํนละ  15  คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ  
12,14,16,18ปีรุํนละ  2  คน  รวม   
16 คน 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

-   นักกีฬาได๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับประเทศครบทุกชนิด
กีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

118 119 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

-   เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
การแขํงขันกีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ  
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี ้
1.ฟุตบอล12,14,16,18ปีรุํนละ18คน รวม 
72คน 
2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18ปี  รุํนละ 12  คน
รวม  48  คน 
3. วอลเลย๑บอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี   
รุํนละ  12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลย๑บอลชายหาดชาย/หญิง  12,14,16 
,18ปี รุํนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกร๎อชาย / หญิง  12,14,16,18ปี  
รุํนละ  5  คน  รวม  40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี   
รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18ปี   
รุํนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18ปี   
รุํนละ  15  คน  รวม  120 คน 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

-   นักกีฬาได๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครบทุกชนิดกีฬา 

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ส านักการศึกษา 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการฝึกซ๎อมดนตรีหรือ
วงโยธวาทิต 

-  เพื่อเข๎าคํายฝึกซ๎อมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตกํอนเข๎ารํวมการแขํงขัน
ดนตรีหรือวงโยธวาทิตในรายการ
แสดงในงานตํางๆ  

-  ฝึกซ๎อมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตกํอนการเข๎ารํวม
แขํงขันดนตรีหรือวงโยธวาทิต
ในรายการแสดงในงานตํางๆ 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   ผู๎เข๎ารับการฝึกมีความ 
ช านาญในการเลํนวงดุริยางค๑ 
หรือวงโยธวาทิต 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

5 โครงการแขํงขันกีฬาเซปัก
ตะกร๎อ”พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎
ออกก าลังกายและเลํนกีฬา 
-  เพื่อสํงเสริมกีฬาเซปักตะกร๎อ 
-  เพื่อเป็นการสร๎างเกราะปูองกันยา
เสพติด 
 

-  จัดแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ
ให๎กับเด็ก  เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปภายในจังหวัด
ร๎อยเอ็ดและจังหวัดใกล๎เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนได๎เข๎ารํวม
ออกก าลังกายและรํวมแขํงขัน
กีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

6 โครงการจัดการแขํงขันกีฬา
ฟุตซอล “พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎
ออกก าลังกายและเลํนกีฬา 
-  เพื่อสํงเสริมกีฬาเซปักตะกร๎อ 
-  เพื่อเป็นการสร๎างเกราะปูองกันยา
เสพติด 
 

-  จัดแขํงขันกีฬาฟุตซอล
ให๎กับเด็ก  เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปภายในจังหวัด
ร๎อยเอ็ดและจังหวัดใกล๎เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนได๎เข๎ารํวม
ออกก าลังกายและรํวมแขํงขัน
กีฬา 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

7 โครงการฝึกซ๎อมและรํวม
การแขํงขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎
ออกก าลังกาย 
-   เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชนท่ีมี
ความสามารถทางด๎านกีฬาได๎มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

-  ฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขัน
กีฬาตําง ๆกับหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนได๎เข๎ารํวมการออก
ก าลังกายและรํวมการแขํงขัน
กีฬาตําง ๆ 
 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 โครงการวันเยาวชน 
แหํงชาติ 
 

-  ให๎เด็กและเยาวชนได๎เข๎ารํวม 
กิจกรรมในเขตเทศบาล 
 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชน 
แหํงชาติโดยเป็นคําด าเนินการ  
/ คํารางวัลและคําตอบแทน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเข๎ารํวม 
 กิจกรรมและได๎รับความ
เพลิดเพลิน 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

9 โครงการแขํงขันกีฬาส ี
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กได๎ออกก าลัง
กายและสร๎างความรัก ความสามัคคี
ในหมูํคณะ 
-  เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชน 
ได๎แสดงความสามารถด๎านกีฬา 
ได๎มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

-  จัดการแขํงขันกีฬาในงาน 
แขํงขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนได๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาชนิดตําง ๆ และ
เป็นการออกก าลังกายเพื่อให๎
รํางกายแข็งแรง   
-  คณะครูนักเรียน 
มีความรัก  ความสามัคค ี

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

10 โครงการจัดงานวันเด็ก 
แหํงชาติ 

- เพื่อสํงเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก
แหํงชาติ 
 

- จัดกิจกรรมตํางๆ  ในวันเด็ก
แหํงชาติ  โดยเป็นคําด าเนินการ 
/คํารางวัลและคําตอบแทน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ   

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

  11 โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ
และยุวกาชาดกลุํมโรงเรียน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

-  น าลูกเสือ –ยุวกาชาด ป. 5 , 
ป.6 และ ม. 1- 3  เข๎าคําย 
พักแรม จ านวน  1,100  คน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ท าให๎เกิดการท างาน
รํวมกันเป็นหมูํคณะ 
-  ลูกเสือ- ยุวกาชาด ได๎รับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ ครบ  100% 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

ส านักการศึกษา 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

  12 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ๎านและชุมนุมลูกเสือ
ชาวบ๎าน 

-  เพื่ออบรมลูกเสือชาวบ๎านและ
ชุมนุมลูกเสือชาวบ๎านลูกเสือชาวบ๎าน
ในเขตเทศบาลรุํนใหม ํ

-  จัดการอบรมทบทวนและ
ชุมนุมลูกเสือชาวบ๎านให๎แกํ
ลูกเสือชาวบ๎านรุํนใหม ํ
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎
เพิ่มขึ้น  
-  ได๎ลูกเสือชาวบ๎านเพิ่มขึ้น 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
 

13 โครงการประกวดวงดนตรี 
“พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล” 

-  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เยาวชน
ได๎แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด๎านดนตร ี

-  จัดประกวดวงดนตรีเพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนให๎เยาวชนได๎
ให๎ความสนใจในการแสดงออก
ทางด๎านดนตรีแสวงหาความรู๎
ความสามารถและหันมาเลํน
ดนตรีสตริงมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   เยาวชนได๎แสดงออกถึง
ความสามารถทางด๎านดนตรี 
เกิดทักษะ ความรู๎ประสบการณ๑ 
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
และสํงเสริมสนับสนุนวงดนตรี
สตริงให๎มีมาตรฐานที่สูงข้ึน 

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
 

4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน    
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค๑ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงค๑ปูองกันการเกิด
โรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-  จัดกิจกรรมประกวดชุมชนและ
โรงเรียนปลอดไข๎เลือดออก 
-  พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่
ปูองกันควบคุมโรค 
-  จัดเวทีประชาคมในชุมชน  
-  จัดกิจกรรมรณรงค๑ ASIAN  
Dengue  Day (15  ม.ิย.) 
-  นิเทศและติดตามผล 

360,000 
(งบ กปสท.) 

 

360,000 
(งบ กปสท.) 

 

360,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  สามารถระงับการเกิด
ไข๎เลือดออก 
-  อัตราปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออก ลดลง 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

2 
 
 

โครงการรณรงค๑ปูองกัน
ควบคุมโรคฉี่หนู 

-  เพื่อรณรงค๑ปูองกันการเกิด 
โรคฉี่หนใูนเขตเทศบาลฯ 
 

-  วางยาเบื่อหนูในครัวเรือน/
ตลาดสด/ส านักงาน 
-  ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมล๎างตลาด 
ทั้ง  3  แหํงและกิจกรรม Big 
cleaning day  
-  ประชาสัมพันธ๑ผลิตสื่อให ๎
สุขศึกษา 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  สามารถระงับการเกิดโรคฉี่หน ู
 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

3 
 
 

โครงการรณรงค๑ปูองกัน
โรคติดตํอตามฤดูกาล 

-  ปูองกันการเกิดโรคติดตํอตาม
ฤดูกาล 

-  ให๎ความรู๎สุขศึกษาในชุมชนและ
โรงเรียน 
-  รณรงค๑ปูองกันโรคในชํวงมีการ
ระบาด 
-  จัดอบรมให๎ความรูแ๎กํครู , 
นักเรียนและแกนน าชุมชน 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี
ความรู๎ในการปูองกันโรคตาม
ฤดูกาลได ๎
 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 
 

โครงการรณรงค๑ปูองกัน
ควบคุมโรคเอดส๑และ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
 
 
 

-  เพือ่รณรงค๑ปูองกันโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ๑และโรคเอดส๑ 
 
 

-  รณรงค๑การใช๎ถุงยางอนามัยใน
สถานบริการในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  จัดกิจกรรมวันเอดส๑โลก  
( 1 ธ.ค.)และวันแหํงความรัก 
(14 ก.พ.)  
-  ควบคุมในสถานประกอบการ
แหลํงแพรํเช้ือ 
-  ติดตามประเมินผล 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ลดอัตราปุวยด๎วยโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ๑และโรคเอดส๑ 
 
 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

5 โครงการรณรงค๑ลด ละ เลิก
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑ 

-  เพื่อใหน๎ักเรียน  เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ได๎
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ 

-  จัดกิจกรรมรณรงค๑วันงดสูบ
บุหรี่  ( 31 พ.ค.) ของทุกปี ใน
โรงเรียน  , ชุมชน  , สถาน
ประกอบการและสถานท่ี
สาธารณะ 
-  ดูแลจัดสถานท่ีราชการ , 
ส านักงาน และสถานท่ีสาธารณะ
ให๎เป็นเขตปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล๑ 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

- นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปตระหนัก 
ถึงพิษร๎ายของบุหรี่ 
-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
สามารถลด ละ เลิกบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 โครงการปูองกันและควบคุม
วัณโรค 

- เพื่อให๎ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของโรควัณโรค 
-  เพื่อลดอัตราการปุวยด๎วยโรค
วัณโรค 

-  อบรมประชาชน,พี่เลี้ยงในการ
กินยาให๎ถูกวิธีพร๎อมการดูแลผู๎ปุวย
ในชุมชนได๎อยํางถูกต๎อง 
-  จัดระบบติดตามเยี่ยมบ๎าน
รํวมกับงานคลีนิกวัณโรค
โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด 
-  ให๎ความรู๎ประชาชนเกี่ยวกับวณั
โรคและผู๎สัมผัสโรคในชุมชน ,
โรงเรียน , วัดและเรือนจ า 
 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของโรควัณโรค 
-  ประชาชนมีพฤติกรรม
เสี่ยงตํอการเกิดโรคลดลง 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

7 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนใน
ระดับท๎องถิ่น 

-  สมทบงบประมาณให๎กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  1  กองทุน 
 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนสามารถเข๎าถึง
บริการการแพทย๑และ
สาธารณสุขได๎อยํางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

-  งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 โครงการหนํวยสาธารณสุข
สัมพันธ๑ 
 

-  เพื่อเป็นการให๎บริการ
สาธารณสุขแกํประชาชนใน
พื้นที่อยํางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 

ออกหนํวยบริการตรวจรักษาโรค
เบื้องต๎นตามชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลฯอาทิ 
-  ตรวจรักษาโรคเบื้องต๎น ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ 
-  นวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพ 
-  แจกทรายอะเบทและยาเบื่อหน ู
-  ซํอมเครื่องยนต๑ , 
เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ 
-  ห๎องสมุดเคลื่อนที ่
-  ปรึกษาปัญหาคดีความ 
-  ให๎บริการด๎านสุขภาพตัด 
แตํงผม 
 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ประชาชนได๎รับบริการ
สาธารณสุขอยํางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกด๎าน 
 

งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

9 โครงการฝึกอบรม อสม. -  เพื่อให๎ อสม. มีความรู๎การ
บริหารจัดการและบริการด๎าน
สาธารณสุขในชุมชน 

-  ฝึกอบรม อสม. ทุกชุมชน  
จ านวน  244 คน   
-  ศึกษาดูงาน 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการ
การแพทย๑และสาธารณสุขได๎
อยํางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

-  งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ให๎มีการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพทุก
ด๎านอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 

-  ผู๎สูงอายุ ประชาชนท่ีมีจิตอาสา
รํวมดูแลผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมใน 
ชมรมผู๎สูงอายใุนวันพุธท่ี 2 ของ
เดือน 
-  อบรมให๎ความรู๎การดูแลสุขภาพ
ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
-  จัดแขํงขันกีฬาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางรํางกายและความ
สามัคค ี
-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู๎สูงอาย ุ
ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมศึกษาดงูาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ๎
-  สํงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผู๎สูงอายุเข๎ารํวมกิจกรรมเดือน
ละครั้งอยํางน๎อยร๎อยละ 50 ของ
จ านวนผู๎สูงอายุท้ังหมด 
-  ผู๎สูงอายุมีสุขภาพท่ีพึง
ประสงค๑ 
 

งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

128 129 



4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การด าเนินงานสร๎างเสริม
สุขภาพในชุมชน 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู๎น า
ชุมชนและประชาคมสุขภาพ ใน
การด าเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน ท้ังด๎านองค๑
ความรู๎และการบริหารจัดการ 
 

-  อบรมวิชาการให๎แกํ อสม. แกนน า
ชมรมสร๎างสุขภาพ แกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

230,000 
(งบ กปสท.) 

 

230,000 
(งบ กปสท.) 

 

230,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐองค๑กร
ชุมชน มีเจตคติที่ดีในการ
รํวมกันสร๎างเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 
-  เจ๎าหน๎าท่ีที่ปรึกษาชุมชน 
องค๑กรชุมชน มีความรู๎ในการ
สร๎างสุขภาพของประชาชน 
-  ผู๎น าชุมชน อสม. สามารถ
ด าเนินกิจกรรมสร๎างเสริม
สุขภาพเกดิเครือขํายสร๎าง
สุขภาพในชุมชน 
 
 
 

งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

12 โครงการสํงเสริมสุขภาพ
เด็ก 0-5 ปี 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎เด็ก 0-5 ปี  ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มีพัฒนาการ
ตามวัยไมํมีภาวะทุพโภชนาการ 
 

-  อบรมความรู๎เรื่องปัญหาทุพ
โภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน
แกํผู๎ปกครองและผู๎ดูแลเด็ก 
-  ออกส ารวจช่ังน้ าหนัก,วัดสํวนสูง
เด็ก 0-5 ปี จ านวน  20 ชุมชน  
-  ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 
ปี  

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  เด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการตามวัย ไมํมีภาวะ
ทุพโภชนาการ 

งานศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

13 
 

 
 
 

 

โครงการเกํงกํอนเกิด 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสํงเสริมให๎มารดาและ
ทารกได๎รับการดูแลอยําง
เหมาะสม 
 

-  ส ารวจหญิงตั้งครรภ๑ ในชุมชน 20 
ชุมชนและติดตามให๎ค าแนะน า  
รํวมกับ  อสม. 
-  อบรมความรู๎แกํหญิงตั้งครรภ๑ 
-  ติดตามเยี่ยมมารดา ทารก และ
หญิงตั้งครรภ๑ที่บ๎าน 
-  จัดกิจกรรมรณรงค๑เนื่องใน 
วันแมํแหํงชาติ 
 
 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

14 โครงการคัดกรองกลุํมที่มี
ปัจจัยเสี่ยงตํอภาวะอ๎วนลง
พุง (Metabolic 
Syndrome) 

-  เพื่อให๎ประชาชนอายุ 15 ปี
และ 35 ปีขึ้นไปรับการตรวจคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 
-  เพื่อให๎ประชาชนกลุํมเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
การปูองกันโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน 
 

-  ตรวจคัดกรองและให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนอายุตั้งแตํ  35  ปีขึ้นไปท่ี
มีความเสี่ยง 
-  จัดอบรมกลุํมเปูาหมายเพื่อ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเสี่ยง 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ประชาชนอายุ  35 ปีขึ้นไปกลุํม
เสี่ยง และผู๎ปุวยโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวานมีความรู๎
ความสามารถดูแลตนเองได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม 
-  ประชาชนกลุํมเสี่ยงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการปูองกัน
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

131 
130 



4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

15 โครงการคัดกรองมะเร็ง 
เต๎านมและมะเร็งปากมดลูก
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎สตรีในกลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม/มะเร็งปากมดลูก
ในระยะเริ่มแรกโดยมะเร็งเต๎า
นมต๎องได๎รับการตรวจคัดกรอง
มากกวําร๎อยละ 80 และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มากกวําร๎อยละ 20 

ตรวจคัดกรองให๎แกํ สตรี
กลุํมเปูาหมาย อายุตั้งแตํ  30 – 
60 ปี ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  สตรีในกลุํมเปูาหมายได๎รับการ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎า
นม/มะเร็งปากมดลูกในระยะ
เริ่มแรกโดยมะเร็งเต๎านมต๎องได๎รบั
การตรวจคัดกรองมากกวําร๎อยละ 
80 และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกวําร๎อยละ 20 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 

-  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดให๎ผํานเกณฑ๑การ
ประเมินโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพระดับทอง 100% 
-  เพื่อให๎นักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

-  ประชุมชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานแกํโรงเรียน ในเขต
เทศบาลฯ 
-  โรงเรียนประเมินตนเอง 
-  ออกเยี่ยม ออกอนามัย ฉีด
วัคซีน ตรวจสุขภาพแกํโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลฯ 
-  พัฒนาโรงเรียนให๎ผํานเกณฑ๑
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดให๎ผํานเกณฑ๑การ
ประเมินโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 100% 
-  นักเรียน ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

17 โครงการแวํนแก๎วเพื่อน๎อง -  เพื่อให๎เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ที่มีความ
ผิดปกติทางสายตามีแวํนสายตา
ครบทุกคน 

-  ตัดแวํนสายตาให๎แกํนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ที่มี
ความผิดปกติทางสายตา 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  นักเรียนในเขตเทศบาลฯ  
ที่มีความผิดปกติทางสายตา  
มีแวํนตาใสํครบทุกคน 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 โครงการปูองกันควบคุม
ภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
และเยาวชน 
 

-  เพื่อให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครองมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการออกก าลัง
กาย ตลอดจนดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
-  เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนมี
มาตรการการปูองกันโรคอ๎วนใน
โรงเรียน 
-  เพื่อให๎กลุํมเปูาหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการเกิน แกํครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎า  ภาครัฐเอกชน 
 
 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง 
ผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า โรงเรียน
ในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโรคอ๎วน 
-  เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนมี
มาตรการการปูองกันโรคอ๎วน
ในโรงเรียน 
-  เพื่อให๎กลุํมเปูาหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมสร๎างสุขภาพ 

-  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎สมาชิก
ชมรมสร๎างสุขภาพเกิดการมีสํวน
รํวมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
สามารถเฝูาระวังสุขภาพได๎อยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืน 
-  เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ชมรมสร๎างสุขภาพน าไปสูํคุณภาพ
ที่เพ่ิมขึ้น 
 

-  อบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพให๎แกํ
ผู๎น าชมรมและสมชิกสร๎างสุขภาพ 
-  ตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนักวัดรอบ
เอว ปีละ  1  ครั้ง 
-  ตรวจประเมินชมรม 
 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ชมรมสร๎างสุขภาพม ี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

132 133 



4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรคไข๎หวัดนก
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อปูองกัน ควบคุม และ
ก าจัดเช้ือโรคระบาดจากสัตว๑ท่ี
ตกค๎างในพ้ืนท่ี รวมทั้งเชื้อโรค
ไข๎หวัดนก ในท่ีเป็นที่อยูํอาศัย
ของประชาชนและปศุสัตว๑ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  ผู๎ประกอบการพนักงาน
เทศบาลด าเนินการฉีดพํน
สารเคมีตามสถานท่ี ท่ีเสี่ยงตํอ
การแพรํระบาดของเชื้อไข๎หวัด
นกและเฝาูระวังติดตามการ
ปุวยและส ารวจสัตว๑ปีกในเขต
เทศบาลทุกเดือนตลอดป ี
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ประชาชนและฝูงปศุสัตว๑ใน
พื้นที่เปูาหมายปลอดภัยจากโรค
ไข๎หวัดนก 
 

-  งานสัตวแพทย๑  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 

2 โครงการท าบุญโรงฆําสัตว๑    
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการอทุิศสํวนกุศลให๎
สัตว๑ในโรงฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเป็นสิริมงคลแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี
ระหวํางเทศบาลฯและ
ผู๎ประกอบการ 
 
 

-  ท าบุญโรงฆําสัตว๑   โดย
ท าบุญเลี้ยงพระปีละ 1 ครั้ง 
 

35,000 
(งบ กปสท.) 

 

35,000 
(งบ กปสท.) 

 

35,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  สัตว๑ทีฆ่ําในโรงฆําสัตว๑
เทศบาลได๎รับสํวนกุศลจากการ
ท าบุญตามแนวความเช่ือของ
ชาวพุทธศาสนา 
-  เจ๎าหน๎าท่ีและผู๎ประกอบการ
มีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
-  ผู๎ประกอบการฆําสตัว๑
พนักงานเจ๎าหน๎าที่เทศบาลฯ /
ประชาชน ได๎ท าบุญรํวมกัน  ปี
ละ 1 ครั้ง 
 

งานสัตวแพทย๑ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 



4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัด   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้น
ของสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าให๎ลดลงหรือหมดไป 
 

-  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 100 ตัว/ปี 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ลดจ านวนสุนัขจรจัดในเขต 
เทศบาลฯ  
 

-  งานสัตวแพทย๑  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 

4 โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนตื่นตัวและตระหนัก
ถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
-  เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ให๎ลดลงหรือหมดไป 
 

-  ฉีดวัคซีน ปูองกันสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จ านวน 1,000 ตัว 
-  ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัขเพศเมีย 
จ านวน  100  ตัว 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-    ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เข๎าใจและตระหนักถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบ๎า   
-  สุนัขและแมวได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  
 

-  งานสัตวแพทย๑  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 

5 โครงการอาหารปลอดภัย 
 

-  เพื่อให๎นักเรียนมีความ
ตระหนักในเรื่องอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน 
-  เพื่อให๎นักเรียนสามารถตรวจ
วิเคราะห๑สารปนเปื้อนในอาหาร
ได ๎
 

-  อบรมให๎ความรู๎นักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
โรงเรียนละ  50  คน 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  นักเรียนมีความตระหนักในเรื่อง
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
-  นักเรียนสามารถตรวจวิเคราะห๑
สารปนเปื้อนในอาหารได ๎
 

-  งานอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

135 
134 



4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 
 
 
 
 

โครงการท าบุญตลาด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-  เพื่อเป็นสิริมงคลแกํพํอค๎า - 
แมํค๎าและผู๎ประกอบการ 
-  เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี
ระหวํางพํอค๎า-แมํค๎า และผู ๎
ประกอบการค๎ากับสํวนราชการ 
 

-  ท าบุญตลาดสระทอง 
และท าบุญตลาดทุํงเจริญ 
 ปีละ  1   ครั้ง  
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  พํอค๎า-แมํค๎า  และ
ผู๎ประกอบการมีก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ 
-  เป็นสิริมงคลแกํพํอค๎า-แมํค๎า
และผู๎ประกอบการ 

-  งานสุขาภิบาล  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 

7 
 
 
 
 

โครงการรณรงค๑อาหาร
สะอาดรสชาติอรํอยเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อลดอัตราการเจ็บปุวยด๎วย
โรคที่มาจากการบริโภคอาหาร
และน้ าท่ีไมํสะอาดจากสถานท่ี
จ าหนํายอาหาร 
 - เพื่อยกระดับร๎านจ าหนําย
อาหาร/แผงลอยจ าหนํายอาหาร  

- ประเมินผลด๎านสุขาภิบาล
อาหาร ในร๎านอาหารและแผง
ลอยท่ีเปิดจ าหนํายในเขต
เทศบาลฯ 
-  มอบปูายมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอรํอย(CFGT) 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใน
การบริโภคอาหารมากข้ึน 
-  อัตราการเจ็บปุวยลดลง
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
 

- งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล๎อม 

8 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสด 
นําซื้อ  เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาด๎านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อม ความปลอดพิษ 
ปลอดภัยของอาหารและ
คุ๎มครองผู๎บริโภคอยํางตํอเนื่อง 
-  สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือ
จากทุกสํวนท่ีเกี่ยวข๎องในการ
พัฒนาตลาดสดให๎ผํานเกณฑ๑     
มาตรฐานตลาดสดนําซื้อ 

-  จัดอบรมให๎สขุศึกษาแกํ
ผู๎ประกอบการค๎าในตลาดสด    
เทศบาลฯทั้ง 3 แหํง ๆ ละ 50 
คน 
-  จัดตั้งคณะกรรมการตลาด
ในตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาด
ละ 20 คน 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ผู๎ประกอบการค๎าในตลาดสดมี
ความรู๎ในเรื่อง สุขาภิบาล 
สิ่งแวดล๎อม / สุขวิทยาสํวนบุคคล
เพิ่มขึ้น 
 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-   เพื่อรณรงค๑ปรับปรุงสภาวะ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมของสถาน
ประกอบการสุขภาพ 
- เ พื่อให๎ผู๎ประกอบการมีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมและโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ 
-  เพื่อเฝูาระวังเหตุเดือดร๎อน 
ร าคาญจากสถานประกอบการ 
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 

- ส ารวจ/ประเมินด๎านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมของสถาน
ประกอบการ 
- อบรมสํงเสริมความรู๎ด๎านการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมสถาน
บริการ/โรคติดตํอ,อุปกรณ๑
เครื่องมือ/การจัดบริการที่สะอาด
และปลอดภัย 
- ตรวจแนะน าสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  จัดตั้งชมรมและสร๎างเครือขําย
ผู๎ประกอบการ เขตเทศบาล 
- ตรวจสุขภาพแกํผู๎ประกอบการ 
 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  เพื่อให๎ผู๎ประกอบการได๎รู๎ถึง
ความสะอาดและสถานบริการ
ที่มีคุณภาพ 
-  ผู๎ประกอบการต๎องเข๎าใจกับ
สิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ และมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
สิ่งแวดล๎อมและปูองกัน
โรคติดตํอได๎ 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

137 
136 



4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10 
 

โครงการรณรงค๑พัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวย 
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงค๑ให๎ผู๎ประกอบการ
สถานบริการแตํงผม-เสริมสวยมี
ความรู๎และให๎ความส าคัญใน
การจัดให๎บริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
-  เพื่อรณรงค๑ให๎ผู๎ประกอบการ
สถานบริการแตํงผมเสริมสวย
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม
ในสถานบริการแตํงผมเสริมสวย
ให๎ดีขึ้น 
-  เพื่อรณรงค๑ให๎ประชาชน
ผู๎รับบริการด๎านแตํงผมเสริม
สวยได๎ตระหนักในการรบั
บริการด๎วยความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

-  จัดกิจกรรมออกส ารวจและ
ประเมินผลด๎านสุขาภิบาลร๎าน
แตํงผม-เสริมสวยภายในเขต     
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด          
-  จัดกิจกรรมมอบปูายสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวยท่ีผําน
เกณฑ๑มาตรฐานสุขาภิบาล 
-  ประชาสัมพันธ๑สถานบริการ
แตํงผมเสริมสวยท่ีผํานเกณฑ๑      
มาตรฐานสุขาภิบาล 
-  การอบรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ  แตํงผม  เสริมสวย 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

 
 

-  สถานบริการแตํงผมเสริมสวย
มีการปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมภายในร๎านไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 70  ของร๎านแตํง
ผมเสริมสวย   
 
 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.3  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค๑ปูองกัน 
ยาเสพติด ในโรงเรียน 

-  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักโทษของ 
ยาเสพติด 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน  100 คน  ให๎
หํางไกลจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด หํางไกลจากสิ่งเสพติด
ให๎โทษ 
 

งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

2 โครงการอบรมและรณรงค๑ 
ครูวิทยากรแกนน ายาเสพติด
และเจ๎าหน๎าท่ี อปท.ใน
สถานศึกษา 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ในการเป็นครู
วิทยากรแกนน ายาเสพติด  
 

-  อบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพ-
ติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
-  รณรงค๑ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  พนักงานครูเทศบาลแกนน า 
ยาเสพติดสามารถปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 

งานโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 

3 โครงการประกวดวงดนตร ี
“พลาญชัยมิวสิค” 

-  เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรม 
และใช๎เวลาวํางของนักเรียนให๎
เกิดประโยชน๑ 
 

-  สนับสนุนการแสดงดนตรี , 
กีฬาของนักเรียนและสถานศึกษา 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑มากขึ้น 
 

- งานกิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน 

ส านักการศึกษา 

4 
 

โครงการรณรงค๑และปูองกัน
ยาเสพติดในชุมชน        
 

-  เพื่อปูองกันการแพรํระบาด 
ของยาเสพติดในชุมชน 

-  รณรงค๑ปูองกันยาเสพติดโดย 
การจัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน   
20ชุมชน        
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ปูองกันการแพรํระบาดของ 
ยาเสพติด   
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

5 
 

โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่น 
ท๎องที่ ต๎านภัย ยาเสพติด 
 

-  เพื่อกระชับความสัมพันธ๑ของ
บุคลากรในองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด 

-  จัดสํงบุคลากรในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ท๎องทีร่ํวมกับ อปท. ในเขตอ าเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร
เพิ่มขึ้น 
-  บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการออกตรวจทํอธาร
ประปาดับเพลิงรํวมกับการ
ประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎ประชาชนเกิดความ 
มั่นใจในด๎านการปูองกันและ 
ระงับ อัคคีภัย 
 

-   ออกตรวจสอบทํอธารประปา
ดับเพลิงรํวมกับการประปาสํวน
ภูมิภาคสาขาร๎อยเอ็ดที่ติดตั้งตาม
ถนนสายตําง ๆ ในเขตเทศบาล  
อยํางน๎อยปีละ  2  ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ท าให๎ทํอธารประปาดับเพลิง 
ที่ติดตั้งไว๎สามารถใช๎งานได๎
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต เทศบาล
และเขตใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
เพิ่มขึ้น 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 
 
 
 
 

 

โครงการออกตรวจเครื่อง 
เคมีดับเพลิง 
 

  -  เพื่อให๎ประชาชนเกิดความ 
  มั่นใจในด๎านการปูองกันและ 
  ระงับอัคคีภัย 
 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง
ที่ติดตั้งตามถนนสายตําง ๆ ในเขต
เทศบาล อยํางน๎อยปีละ  1  ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ท าให๎มีเครื่องเคมีดับเพลิงท่ี 
ติดตั้งไว๎สามารถใช๎งานได๎
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ     
 เขตใกล๎เคียงมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการตรวจการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
 

  - เพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัย 
 กับอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 
   9  ประเภท 
 - เพื่อให๎เจ๎าของหรือ  
   ผู๎ประกอบการรู๎จักวิธีการ 
   ระงับอัคคีภัยในเบื้องต๎น 
 

 - จัดเจ๎าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
  และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522 ออกตรวจตาม
อาคารที่มี ความเสี่ยงภัย 9 
ประเภท อยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง  

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

  -  การเกิดอัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท  
ลดลง 
 -  ประชาชนในเขต เทศบาล 
 และเขตใกล๎เคียงมีความ   
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
 เพิ่มขึ้น 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการจัดท าแผนปูองกัน 
ภัยฝุายพลเรือน 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎มีแผนแมํบทใช๎ในการ
ฝึกซ๎อม ท้ังนี้เพื่อให๎การปูองกัน
และระงับอัคคีภัยเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อแจกจํายให๎กับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องในการประสานงาน 
การปูองกันภัยฝุายพลเรือนท่ี
อาจเกิดขึ้น 

-  จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน
พร๎อมฝึกซ๎อมตามแผน  ดังนี.้- 
1)  แผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จ านวน 60 เลํม โดยการ  ฝึกซ๎อมตาม
แผนอยํางน๎อยปีละ 3 ครั้ง 
2)  แผนเฉพาะกิจปูองกันอัคคีภัยชํวง
ฤดูหนาวและฤดูแล๎ง จ านวน  60  เลํม 
3)  แผนเฉพาะกิจปูองกันอุทกภัย  
และวาตภัย  จ านวน 60 เลํม 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 
  ในด๎านการปูองกันและระงับ
ภัยของเทศบาลเพิ่มขึ้น 
 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม 
วัน อปพร. 

-  เพื่อเป็นการเชิดชู
ความส าคัญของสมาชิก อปพร. 
และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑ 

-  ให๎สมาชิก อปพร. ได๎มารํวมกิจกรรม
ในงานวัน อปพร. และได๎มีสํวนรํวมใน
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑ตํอสังคม
สํวนรวม   

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  สมาชิก อปพร. รวมทั้ง
ประชาชนได๎ส านึกถึงความ
เสียสละ ความสมานฉันท๑ ความ
รัก ความผูกพัน ความสามัคคี 
และความรับผิดชอบตํอสังคมใน
การปฏิบัติงานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเพื่อประเทศชาติ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 
 

โครงการสั่งใช๎สมาชิก  
อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎สมาชิก อปพร. ที่
ผํานการฝึกอบรมได๎ปฏิบัติ
หน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

1)  ชุดอาสาสมัครจราจรจัดสมาชิก อปพร.  
ปฏิบัติหน๎าท่ีจราจรหน๎าโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ ออกปฏิบัติหน๎าท่ีทุกวันท าการ  
ในชํวงเช๎าตั้งแตํเวลา 06.30 – 08.30 น. 
และ 15.00 – 17.00 น. โรงเรียนละ  2  คน 
2)  ชุดเตรียมความพร๎อมประจ าศูนย๑ อปพร.
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จัดสมาชิก อปพร. 
ปฏิบัติหน๎าท่ีประจ าศูนย๑ อปพร. เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด สัปดาห๑ละ 5 วัน (จันทร๑-ศุกร๑) 
วันละ  2  คน  ผลัดปลีย่นหมุนเวียนกัน 
ตั้งแตํเวลา  08.30 – 24.00 น.  
3)  ชุดประจ าศูนย๑ปฏิบัติการรํวมปูองกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหม ํ
และสงกรานต๑ จัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติ
หน๎าท่ีประจ าศูนย๑ฯ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อบริการประชาชนในการใช๎รถ 
ใช๎ถนนชํวงเทศกาล ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็น  
2 ชํวง คือ ชํวงเทศกาลปีใหมํ  7  วัน  และ
ชํวงเทศกาลสงกรานต๑  7  วัน รวม  14  วัน  
ปฏิบัติหน๎าท่ีวันละ  4  คน  ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอด24 ช่ัวโมง 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ประชาชนตามชุมชนตําง ๆ  
 มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 
-  ประชาชนเช่ือมั่นในการ  
ปฏิบัติงานของ อปพร.  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 
และสงกรานต๑ 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเบื้องต๎นใน
ระดับพื้นท่ีและบริการอ านวย
ความสะดวกแกํผู๎ที่ใช๎เส๎นทาง 
ในพื้นที่ในชํวงเทศกาลปีใหมํ
และสงกรานต๑ 

-   จัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการรํวม 
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ 
-  ตั้งจุดสกัดกั้นและจุดบริการ
ภายใน  
-  จัดเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย๑ฯ ตลอด 
24 ช่ัวโมง คอยแนะน าควบคุมและ
ชํวยเหลือผู๎ที่มีปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุเชํน  วัยรุํนหรือผู๎ขับข่ีที่เมา
สุรา  ตลอดจนให๎บริการและอ านวย
ความสะดวกแกํผู๎ที่ใช๎เส๎นทางใน
พื้นที ่
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนท่ีใช๎รถใช๎ถนน 
ได๎รับความปลอดภัยทั้งชีวิต 
และทรัพย๑สิน 
-  จ านวนอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลลดลง 
-  ประชาชนได๎รับความสะดวก
ในการใช๎เส๎นทางในพื้นที่ 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

8 โครงการฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต๎นให๎แกํสถาน
ประกอบการในเขต 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎พนักงานในสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

- ฝึกอบรมพนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยใน
เขตเทศบาล  จ านวน 60  คน  
 
 

30,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  พนักงานในสถาน
ประกอบการมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการระงับอัคคีภัยและ
ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย๑สินของ
ประชาชน  
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

-  เพื่อเตรียมการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่อาจเกิดขึ้นในแตํละ
ชุมชน 
-  เพื่อก าหนดหน๎าที่
รับผิดชอบและหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
-  เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 
 

-   ด าเนินการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยการ
ด าเนินรํวมกับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีตํอเนื่องกับพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนตามชุมชนตําง ๆ 
เกิดความเชื่อมั่นในด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ประชาชนเกิดความเข๎าใจและ
สามารถปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องต๎นได ๎
- สถิติการเกิดสาธารณภัยลดลง 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

10 โครงการสาธิตให๎ความรู ๎
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
สถานท่ีสังกัดเทศบาล 
 
 
 

-  เพื่อให๎ประชาชนท่ัวไปและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ได๎มี
ความรู๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต๎น 
-  เพื่อให๎บุคลากรสามารถใช๎
เครื่องมืออุปกรณ๑ที่มีอยูํในการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต๎นได ๎
 

-   สาธิตพร๎อมให๎ความรูใ๎นการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยกับ
ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯ  เชํน ตลาดสดเทศบาลฯ , 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ , 
ส านักงานเทศบาลฯ  เป็นต๎น 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯมีความรู๎และเข๎าใจใน
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น 
-  ประชาชนท่ัวไปเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีและ
เข๎าใจในการใช๎เครื่องมือ 
อุปกรณ๑ระงับเหตุเบื้องต๎นอยําง
ถูกวิธี 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาศูนย๑  
อปพร. ต๎นแบบ 

-  เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย๑  
อปพร. เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ให๎
เหมาะสมกับภารกิจหน๎าท่ี 
-  เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย๑ อป
พร.สูํความยั่งยืน สร๎างความสงบสุข
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของชุมชนท๎องถิ่น 
-  เพื่อเป็นศูนย๑รวมสมาชิก อปพร. 
-  เพื่อให๎บริการประชาชนและ
เผยแพรํความรู๎ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

พัฒนาและปรับปรุงศูนย๑ อปพร. 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ให๎เป็นศูนย๑  
อปพร. ต๎นแบบ โดยมีองค๑ประกอบ  
4  ด๎าน ดังน้ี 
1.  ด๎านอาคารสถานท่ี เชํน ห๎อง
อ านวยการ  ห๎องสั่งการ สํวนบริการ
ประชาชน ห๎องเก็บเครื่องมือ ฯลฯ 
2.  ด๎านการบริหารจัดการ 
3.  การบริการประชาชน 
4.  ด๎านสวัสดิการสมาชิก อปพร. 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ศูนย๑ อปพร. เทศบาลฯ 
สามารถให๎บริการและประชาชน
เชื่อมั่นในการให๎บริการของ  
อปพร. 
-  สมาชิก อปพร. มีขวัญ 
ก าลังใจที่ดีในการชํวยเหลือ 
และรักษาไว๎ซึ่งชีวิตและ
ทรัพย๑สินของชุมชนท๎องถิ่น 
 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

 

12 โครงการอบรมด๎าน
การจราจรให๎สมาชิก  
อปพร. ศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 

-  เพื่อให๎สมาชิก อปพร.ของ 
ศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยได๎เพิ่มพูนความรู๎และ
ประสบการณ๑ด๎านการจราจร 
-  เพื่อให๎สมาชิก อปพร. ได๎น าความรู๎
และประสบการณ๑มาใช๎ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี 
 

-  ฝึกอบรมด๎านการจราจรให๎กับ
สมาชิก อปพร. ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  อบต.เหนือเมือง  
อบต.รอบเมือง  อบต.ดงลาน  อบต.
ขอนแกํน  จ านวน  200  คน  ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกอบรม
ปีละ  1  ครั้ง 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ประชาชนในท๎องถิ่นภาคี
สมาชิกศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
เพิ่มมากข้ึน 
-  ประชาชนมีความปลอดภัย
ด๎านการจราจรเพิ่มมากข้ึน 
-  สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนศูนย๑ 
ความรํวมมือด๎านบรรเทา- 
สาธารณภัย 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎การปฏิบัติงานขิงศูนย๑
ความรํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง 
อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกํน ใน
ด๎านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

-  สนับสนุนงบประมาณให๎กับศูนย๑
ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธาณภัย
เพื่อบริหารกิจการของศูนย๑ฯ 
 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ประชาชนในท๎องถิ่นภาคี
สมาชิกศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
เพิ่มมากข้ึน 
-  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได๎รับการ
แก๎ไขหรือบรรเทาได๎อยําง
รวดเร็วและเกิดการประสานงาน
ที่ดีระหวํางหนํวยงาน  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

14 
 
 
 
 

 

โครงการประเมินองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี
ผลงานดีเดํนด๎านการปูอง
อบรมศึกษาดูงานด๎านปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎ผลการปฏิบัติงานในด๎าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นท่ีประจักษ๑แกํคนท่ัวไป 
-  เพื่อเป็นการเตรียมความ 
พร๎อมในด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
 

-  จัดสํงผลงานท่ีมีความโดดเดํนใน
ด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เข๎ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล  
ดังนี ้
1.  โครงการตรวจประเมินศูนย๑ อป
พร. ดีเดํนและสมาชิก อปพร. ดีเดํน  
2.  โครงการคัดเลือกองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่มีผลงานดีเดํนด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  โครงการชุมชนรํวมใจสร๎างความ
ปลอดภัยทางถนน 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ผลการปฏิบัติงานท่ีมีความ
โดดเดํนได๎รับการประเมินเป็นที่
ยอมรับของหนํวยงานหรือ
องค๑กรอื่น 
-  ผลงานดีเดํนได๎รับโลํหรือเงิน
รางวัล  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 



4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรมอปพร.  -  เพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.รุํน
ใหมํ ให๎มีความรู๎ทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติหน๎าที่อปพร. ได๎อยําง
แท๎จริง 
-  เพื่อเป็นก าลังเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่
งานปูองกันฯในการปฏิบัติหน๎าท่ี
ปูองกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 
ตําง ๆ 
 

-  ฝึกอบรมสมาชิก  อปพร. รุํน
ใหมํตามหลักสูตรที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
จ านวน 1 รุํน  รวม 100 คน 

260,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

260,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ได๎สมาชิก อปพร. เพิ่มในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี ของศูนย๑ อปพร. 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และเป็น
ก าลังเสริมให๎กับเจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ 
  -  ประชาชนเกิดความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ี 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

16 โครงการอบรมศึกษาดูงาน 
ด๎านปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย และศูนย๑ อปพร. 
ต๎นแบบ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฎิบัติงานด๎าน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎
ศึกษาดูงานกิจการด๎านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กับหนํวยงานอื่น 
มีการบริการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีมีประสบการณ๑ 
มีเทคนิคใหมํๆ มาปรับใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
-  เพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีกับหนํวยงาน 
ที่ศึกษาดูงาน 

-  จัดเจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ 
และสมาชิก อปพร. รวม  100  
คน อบรมและศึกษาดูงานกับ
หนํวยงานท่ีมีการบรหิารจัดการ
ที่ดีด๎านปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  เชํน  รางวัลศูนย๑ อป
พร. ดีเดํน  หนํวยงานเอกชนท่ีมี
การปูองกันและระงับอัคคีภัยที่ดี
เยี่ยมหรือสาธารณภัยตําง ๆ 
เป็นต๎น 
 
 

100,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

100,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  เจ๎าหน๎าท่ี และสมาชิก อปพร.  
มีความรู๎เพิ่มเติมมีประสบการณ๑
ใหมํ ๆ 
-  เจ๎าหน๎าท่ี และสมาชิก อปพร. 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

17 โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครปูองกัน 
ภัยฝุายพลเรือน 
 
 
 

- เพื่อให๎สมาชิก อปพร. ที่  
   ผํานการฝึกอบรมทั้ง  8  รุํน 
ได๎ฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ความรู๎ทักษะและความ 
ช านาญในการปฏิบัติหน๎าท่ี 
 
 
 
 

 -  ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 
ปูองกัน ภัยฝุายพลเรือน  จ านวน 
200 คน  พร๎อมท้ังศึกษาดูงาน 
 

- 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 

  - สมาชิก อปพร.มีทักษะและ 
  ความช านาญตลอดจนมี   
  ความรู๎ใหมํ ๆ และวิสัยทัศน๑ 
  เพิ่มมากข้ึน 
 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการควบคุมการ
โฆษณาโดยใช๎เครื่อง
ขยายเสียง 
 

-  เพื่อควบคุมการโฆษณาใช๎เสียง
ภายในเขตเทศบาลเป็นไปตาม
กฎหมายบัญญัต ิ
-  เพื่อคุ๎มครองประชาชนท่ีได๎รับ
ความเดือดร๎อนร าคาญจากเสียงดัง 
-  เพื่อให๎ผู๎ประกอบการโฆษณา
เข๎าใจในกฎระเบียบ 
 
 

-  ตรวจสอบและเฝูาระวัง
ผู๎ประกอบการรถแหํโฆษณาที่ใช๎
เครื่องขยายเสียง  ผู๎จ๎างวานโฆษณา
ใช๎เสียงและประชาชนท่ัวไป 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถควบคุมเหตุร าคาญอัน
เกิดจาการใช๎เสียงภายในเขต
เทศบาลได ๎
-  ผู๎ประกอบการเข๎าใจในกฎ 
ระเบียบตําง ๆ  และปฏิบัติตาม 
 

-  งานรักษาความ
สงบฯ ฝุายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการกวดขัน 
การปิดแผํนประกาศ 
 

-  เพื่อควบคุมการติดแผํนประกาศ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะตํางๆ 
-  เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
 

-  สอดสํอง ดูแล เฝูาระวัง กลุํม
ผู๎ประกอบการที่ประสงค๑จะท าการ 
ติดแผํนประกาศใบปลิวตามที่
สาธารณะตําง ๆ  เชํน  ต๎นไม๎  
เสาไฟฟูา  ตู๎โทรศัพท๑  ตู๎ไปรษณีย๑  
เป็นต๎น 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  กลุํมผู๎ประกอบการ  ห๎างร๎าน  
เอกชน เข๎าใจในกฎ ระเบียบ และ
ปฏิบัติตามได๎อยํางถูกต๎อง 
-  บ๎านเมืองเกิดความสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 

-  งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
-  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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4.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการจัดระบบความ 
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
ภายในเขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมืองใน 
เขตเทศบาล 
-  เพื่อสร๎างความพึงพอใจ
ให๎แกํประชาชน 
 

จัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบของ
บ๎านเมือง ดังนี ้
1. จัดระเบียบตลาดสดของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ทั้ง  3  แหํงได๎แกํ 
1)  ตลาดสดสระทอง 
2) ตลาดสดทุํงเจริญ – โต๎รุํง 
3) ตลาดสดหนองแคน 
2. จัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าให๎แกํ
ประชาชนท่ีมีความสนใจเข๎ามาจ าหนําย
สินค๎าในงานประเพณีหรือเทศกาลตํางๆ 
ภายในเขตเทศบาล เชํน งานประเพณี
กาชาด-ปีใหมํ  เป็นต๎น 
3. กลุํมผู๎ประกอบการค๎าที่จ าหนํายอยูํ
ในที่หรือทางสาธารณะ เชํน บนทางเท๎า
ภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
4. จัดระเบียบผู๎ประกอบการร๎านค๎า
ตํางๆ ท่ีประกอบกิจการค๎าขายอยูํบน
ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล 
5. กลุํมผู๎ประกอบการรถบรรทุกรับจ๎าง
ทุกประเภทท่ีวิ่งเข๎าออกหรือวิ่งภายใน
เขตเทศบาล ไมํวําจะด๎วยเหตุผลใด 
ในชํวงเวลาเรํงดํวน 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
 
-  ตลาดมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 
 
 
- บ๎านเมืองมีความสะอาดยิ่งขึ้น 
- เทศบาลจัดเก็บรายได๎ ได๎อยําง
เต็มที ่
 
 
- ผู๎ประกอบการค๎าได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจในกฎระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง 
- การตั้งวัสดุสิ่งของวางจ าหนํายสินค๎า
ภายในเขตเทศบาลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
รํางกาย และทรัพย๑สิน อันอาจจะ
เกิดจากรถบรรทุก ตลอดจนเหตุ
ร าคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 

-  งานรักษาความ
สงบฯ ฝุายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 



4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ
 

-  เพื่อชํวยเหลือผู๎สูงอาย ุ
ได๎เบี้ยยังชีพใช๎ในการด ารงชีวิต 
 

-  ผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  3,856ราย 
 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผู๎สูงอายุจ านวน  3,856ราย  
ได๎รับเบี้ยยังชีพครบ  100 % 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือคนพิการ   
ได๎เบี้ยยังชีพใช๎ในการด ารงชีพ 
 

-  คนพิการได๎เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  219ราย 
 

1,314,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,314,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,314,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คนพิการ  จ านวน 219ราย  
ได๎รับเบี้ยยังชีพ  ครบ  100 % 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือสงเคราะห๑ 
ผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

-  ชํวยเหลือผู๎ติดเช้ือเอดส๑ที่
เปิดเผยตนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผู๎ปุวยเอดส๑ได๎รับเบี้ยยังชีพ 
ครบ 100 % 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

4 โครงการสงเคราะห๑เด็กยากจน  
เด็กเรํรํอน  เด็กยากไร๎ขาดผู๎
อุปการะ 
 

-  เพื่อให๎การชํวยเหลือ
สงเคราะห๑เด็กยากจน  เด็ก
เรํรํอน  เด็กยากไร๎ขาดผู๎อุปการะ 
 

-  ชํวยเหลือสงเคราะห๑เด็กยากจน  
เด็กเรํรํอน  เด็กยากไร๎ขาดผู๎
อุปการะ  ทั้ง  20  ชุมชน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ร๎อยละ  80  ของเด็ก
ยากจน  เด็กเรํรํอน เด็กยากไร๎
ขาดผู๎อุปการะได๎รับการ
ชํวยเหลือสงเคราะห๑ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย -  เพื่อชํวยเหลือสงเคราะห๑ 
ผู๎ประสบสาธารณภัย 

-  ชํวยเหลือสงเคราะห๑
ผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาล   
ทั้ง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ร๎อยละ 100ของผู๎ประสบ 
ภัยที่ผํานการกลั่นกรองของ
เทศบาลแล๎วได๎รับการ 
ชํวยเหลือสงเคราะห๑ 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

6 โครงการด๎านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 
 

-  เพื่อสํงเสริมบทบาทของสตรี
ทางด๎านเศรษฐกิจด๎านสังคม 
และด๎านครอบครัว 
 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํสตร ี
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
ครอบครัว ท้ัง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  กลุํมสตรใีนเขตเทศบาล 
ได๎รับความรู๎และวิธีการด าเนิน
ชีวิตอยํางมีแบบแผนในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และด๎าน
ครอบครัว  
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

7 โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 
 

-  เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ 
ในการด ารงชีวิตแกํประชากร 
ที่มีอายุเกิน  90  ปี 
 

-  ออกเยี่ยมกลุํมผู๎สูงอายุท่ีม ี
อายุเกิน  90  ปี ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- กลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎รับขวัญและ
ก าลังใจในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 

 
 



 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

5.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
      5.4  บ าบัดและก าจัดขยะ 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
บริเวณพระบรมราชานุ- 
สาวรีย๑ รัชกาลที่ 6   
หน๎าบึงพลาญชัย 

 -  เพื่อพัฒนาสถานที่พักผํอน
หยํอนใจให๎นําพักผํอนยิ่งข้ึน 
 

-  ปรับปรุงสวนหยํอมใหมํให๎มีไม๎พุํม 
ก๎อนหินขนาดใหญํเป็นสํวนประกอบ  
-  เปลี่ยนหญ๎าสนามและดินใหม ํ
-  ปลูกหญ๎านวลน๎อย 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  เป็นสวนสาธารณะที่นํา
พักผํอนหยํอนใจยิ่งข้ึน 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 
 

2 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
บริเวณทางเข๎าบึงพลาญชัย
จากสะพานเกาะเจ๎าพํอหลัก
เมืองถึงลานกีฬา 
 

 -  เพื่อความสวยงามและ 
โดดเดํนยิ่งข้ึน  

-  จัดรูปแบบและต าแหนํงต๎นไม๎ให๎
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
-  ปลูกไม๎ดอก-ไม๎ประดับ ให๎มีสีสัน
สวยงามตลอดป ี
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  มีความสวยงามและโดดเดํน
ยิ่งข้ึน  

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 

3 
 

โครงการปลูกบัวหลากสี
หลายพันธุ๑ในสระบริสุทธ์ิ 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสระบริสุทธ์ิให๎
เป็นแหลํงปลูกบัวหลากพันธุ๑ มี
ดอกหลายส ี
-  เพื่อเป็นแหลํงศึกษาพันธุ๑บัว
ตําง ๆ 
 
 

ปลูกบัวหลากสีหลายพันธุ๑ในสระ
บริสุทธ์ิ  ดังนี ้
1.  จัดซื้อทํอซีเมนต๑  1.20  เมตร 
วางซ๎อน จ านวน  5  ทํอน/จุด จัด
ล๎อมเป็นกลุํม ๆ ละ 6  จุด  ท้ังหมด  
8  กลุํม  ภายในสระบริสุทธ์ิ 
2.  จัดซื้อพันธุ๑บัวหลากสี และพันธุ๑
ไม๎น้ า เชํน  กก  พันธุ๑ ตําง ๆ 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เพิ่มสีสันสวยงามและเป็น
แหลํงศึกษาพันธุ๑ไม๎น้ า 
-  เกิดความเปลี่ยนแปลงตื่นตา
ตื่นใจแกํผู๎พบเห็น 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการจัดสวนหยํอม 
เป็นจุดถํายภาพท่ีระลึก 
ในบึงพลาญชัย 
 
 

-  เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎มีจุด
ถํายภาพเป็นที่ระลึก 
-  เพื่อให๎มีไม๎ดอกสีสันตําง ๆ 
เป็นจุดสนใจและเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล 
-  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ๑
สถานท่ีทํองเที่ยวจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

-  จัดซื้อพันธุ๑ไม๎สีสันตําง ๆ  น ามา
จัดเป็นมุมถํายภาพบริเวณสนามหลัง
ศูนย๑ฟิตเนต 
-  จัดท าปูายชื่อ บึงพลาญชัย 
จังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นฉากด๎านหลัง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  ได๎มีสถานท่ีถํายภาพท่ีระลึก
ของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  เกิดความพึงพอใจและภูมิใจ
ของชาวร๎อยเอ็ด 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 

5 โครงการจัดซื้อศาลาพักผํอน   
 

-  เพื่อให๎มีจุดนั่งพักผํอนหลบ
แดดฝน  
 

-  จัดซื้อศาลาไม๎ทรงไทยแบบมี
หลังคาผนังเปิดโลํง จ านวน 1 หลัง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  มีสถานท่ีพักผํอน หลบแดดฝน 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
6 โครงการจ๎างเหมาดูแล

สวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
 

 -  เพื่อให๎สวนหยํอมมีความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร๎อย  

-  จ๎างเหมาเอกชนเพื่อดูแล
สวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 -  ภูมิทัศน๑รอบคลองคูเมือง 
นําอยูํยิ่งข้ึน  

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

7 โครงการปลูกหญ๎าแฝก 
 
 
 

-  เพื่อสนองพระราชด าริและ
สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝกให ๎
มากขึ้น 
 
 

-  จัดเตรียมพื้นท่ีรอบคลองคูเมือง
จากขอบกั้นดิน ประมาณ  0.30  
เมตร  ตลอดแนว  2  ฝั่ง   
-  จัดสํงหนังสือขอพันธุ๑หญ๎าแฝก
จากหนํวยงานพัฒนาท่ีดิน 
-  จัดกิจกรรมการปลูกหญ๎าแฝก
ทุกๆ 3 เดือน จนกวําจะแล๎วเสร็จ 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  ลดการพังทลายของดิน งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑
บริเวณน้ าตกภูพลาญชัย 
บึงพลาญชัย 
(ล าธารด๎านทิศใต)๎ 
 

 -  เพื่อความสวยงามและ 
โดดเดํนยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ดังนี ้
 
-  สร๎างน้ าตกและปลูกต๎นไม๎ใหญํ
เหมือนกับน้ าตกธรรมชาติจริง ๆ  
-  จัดสร๎างธารน้ าใหมํให๎เหมาะสม
สวยงาม 
-  จัดเรียงก๎อนหินขนาดใหญํน๎อย
โดยจัดหาก๎อนหินมาเพิ่มอีกไมํนอ๎ย
กวํา  350  ก๎อน  เพิ่มความสูงเพิ่ม
ระบบสํงน้ าให๎มีแรงดันเพิ่มขึ้น 
ปรับปรุงภูพลาญชัยล าธารด๎านทิศใต๎ 
ดังนี ้
-  จัดสร๎างธารน้ าตกใหมํโดยกํออิฐ
ฉาบปูนให๎น้ าไหลได๎สะดวกและท า
ความสะอาดงํายขึ้น,กํออิฐฉาบปูน
ขัดมันล๎อมรอบต๎นไม๎ใหญํ จ านวน  
3  จุด และจัดซื้อเก๎าอ้ีคอนกรีตแบบ
เทติดพื้น 2 ที่น่ัง จ านวน  10  ตัว 
 

932,000 
(งบเทศบาลฯ) 

800,000 
 

 
 
 
 
 
 

132,000 
 

 

- 
 

- 
 

-  ภูมิทัศน๑รอบคลองคูเมืองนํา
อยูํยิ่งขึ้น 
 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

155  
156  



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

9 โครงการปลูกต๎นอินทนิลบก
บนทางเท๎า  
 
 

-  เพื่อให๎ภูมิทัศน๑เมืองรํมรื่น
สวยงามและนําอยู ํ
-  เพื่อลดมลพิษและเพิ่ม
ออกซิเจนในอากาศ 
 
 

1.  ส ารวจถนนเพิ่มทางเท๎าวํางเปลํา 
ทั้ง  2  ด๎านเพื่อปลูกต๎นอินทนิลบก 
-  ถนนมีโชคชัย 
-  ถนนเสนาเริ่มคิด 
-  ถนนผดุงพานิช 
-  ถนนทองทวี 
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ 
-  ถนนเปรมประชาราษฎร๑ 
-  ถนนเพลินจิต 
-  ถนนสันติสุข 
-  ถนนราชการด าเนิน 
-  ถนนสุริยเดชบ ารุง 
2.  ก าหนดหลุมปลูก 50x50x30 
ซม. ความหํางหลุม  4.00 –5.00 
เมตร 
 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ท าให๎บนทางเท๎ารํมรื่นและ
สวยงาม 
-  ชํวยลดมลพิษทางอากาศและ
ลดโลกร๎อน 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 
 

10 โครงการติดตั้งอุปกรณ๑ 
ออกก าลังกายกลางแจ๎ง 
 

 -  เพื่อให๎ผู๎มาใช๎บริการได๎มี
ทางเลือกในการออกก าลังกาย
มากช้ึน 
 

-  ติดตั้งอุปกรณ๑ออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง  จ านวน  3  แหํง  ดังนี้ 
-  คูเมืองหน๎าร๎านตรงมิน 
-  คูเมือง ร.พ.ช. เดิม 
-  คูเมืองหน๎าศูนย๑เด็กเลํน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีเครื่องออกก าลังกายบริการ
แกํผู๎มาใช๎บริการ 
-  ผู๎มาใช๎บริการได๎มีทางเลือก
ในการออกก าลังกายมากช้ึน 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํอง
น้ าพุในบึงพลาญชัย 
 
 

-  เพื่อเพ่ิมแสงสวําง 
-  เพื่อปูองกันอาชญากรรม 
-  เพื่อความเจริญสวยงาม 

-  ติดตั้งโคมไฟใต๎น้ า LED  27 W 
จ านวน  18  ชุด 
-  ชุดระบบไฟฟูาใต๎น้ า 
-  ระบบคอลโทรลเลํนจังหวะพร๎อม
ตู๎ ,  สายไฟใต๎น้ า   
จ านวนทั้งหมด  3  จุด 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- 
 

- 
 

-  ท าให๎เมืองร๎อยเอ็ดงดงาม
สมบูรณ๑นําทํองเที่ยวและ
พักผํอนหยํอนใจ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

12 
 

โครงการติดตั้งน้ าพุบึง 
พลาญชัยจุดหน๎าศาล 
เจ๎าพํอหลักเมือง 
 

 -  เพื่อความสวยงามและ 
โดดเดํนยิ่งข้ึน 

-  จะท าการจ๎างเหมาติดตั้งน้ าพุ
ขนาดใหญํ ประกอบด๎วย 
-  หัวน้ าพุสูง 4 ระดับ 12-14  เมตร  
ระดับ 4-5 เมตร ระดับ 1.5-2 เมตร 
และระดับ 0.80-1  เมตร 
-  ใช๎ปั๊มน้ าไมํน๎อยกวํา  4  ตัว 
-  มีระบบไฟใต๎น้ าพร๎อมชุดควบคุม
จังหวะไฟ 
 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  ภูมิทัศน๑รอบคลองคูเมืองนํา
อยูํยิ่งขึ้น 
 
 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

13 โครงการเปิดถนน
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ (ร.พ.ช. เดิม) 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ถนนและ
สวนสาธารณะแหํงใหม ํ
- เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชน
ออกก าลังกาย 
 

-  ตกแตํงประดับสถานที่ถนนและ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
(ร.พ.ช. เดิม) 
-  จัดท าปูายเปิดงาน ปูาย 
ประชาสัมพันธ๑ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- 
 

- 
 

-  ประชาชนในจังหวัดร๎อยเอ็ด
และใกล๎คียงมีแหลํงทํองเที่ยว
และสถานท่ีออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

158  
157 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการรณรงค๑สร๎าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงค๑ให๎ประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนักและให๎
ความส าคัญในการมีสํวนรํวมการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม
โดยเฉพาะปัญหา  น้ าเสียและ
ขยะมูลฝอย 
 

-  ศึกษาดูงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในสถานท่ีที่เหมาะสม 
-  จัดกิจกรรมรณรงค๑คัดแยกขยะ
มูลฝอยขยะอันตราย 
-  จัดกิจกรรมรณรงค๑ประหยัด    
พลังงาน 
-  อบรมการใช๎จุลินทรีย๑ชีวภาพ 
ในการบ าบัดน้ าเสีย 
-  จัดท าแพหญ๎าแฝก 
-  รณรงค๑การลดปัญหาเหตุร าคาญ 
-   โรงเรียนน ารํองด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 
-  รณรงค๑หน๎าบ๎านนํามอง 
-  จัดกิจกรรมประกวดชุมชน 
หน๎าบ๎านนํามอง 
 
 
 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-   ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
 

-  งานอนามัย 
และสิ่งแวดล๎อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2 โครงการหน๎าโรงเรียนนํามอง 
 

-  เพื่อปลูกจิตส านึกให๎ครู 
นักเรียนได๎ตระหนักถึงการมี
สํวนรํวมในการรักษาความ
สะอาดบริเวณหน๎าโรงเรียน 
-  เพื่อให๎เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและความสะอาด
บริเวณหน๎าโรงเรียน 
 

จัดสรรงบประมาณ ให๎แก ํ
-  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  5  แหํง เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมการสร๎างจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาด 
 
 
 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

- บริเวณหน๎าโรงเรียนที่เข๎า
โครงการมีความสะอาด
เรียบร๎อยสวยงาม 
- นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมจีิตส านึกในการดูแล
เรื่องความสะอาดรํวมกัน 
 

-  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

3 โครงการสร๎างจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาดบริเวณสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎
ประชาชนรักษาความสะอาด 
-  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเมือง
ร๎อยเอ็ดให๎เป็นเมืองที่นํา
ทํองเที่ยว 
-  เพื่อให๎ประชาชนได๎รู๎จัก
รักษาสถานท่ีทํองเที่ยวและ
พักผํอนหยํอนใจ 
 

รณรงค๑สร๎างจิตส านึกสถานท่ี 
ตําง ๆ  ดังนี ้
-  ภายในเกาะบึงพลาญชัย 
-  ผืนน้ าบึงพลาญชัยทั้งหมด 
-  ถนนทางเดินรอบบึงพลาญชัย
ด๎านนอก 
-  หน๎าบึงพลาญชัย พระบรมรา
ชานุสาวรีย๑ รัชกาลที่ 6 
-  สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  ประตูสาเกตนคร 
-  สวนสมเด็จฯ ด๎านหน๎า 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

- บ๎านเมืองมีความสะอาดนําอยู ํ
- ประชาชนให๎ความรํวมมือใน
การรักษาความสะอาดกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อจุลินทรีย๑ 
เพื่อปรับปรุงสภาพน้ าใน 
บึงพลาญชัย 
 
 
 

-  เพื่อแก๎ปัญหาปริมาณ
ออกซิเจน ละลายในน้ าต่ าอัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ปลาตาย 
-  เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศน๑ใน
น้ าให๎มีความสมดุลมากยิ่งข้ึน
และสัตว๑น้ าอยูํอยํางปกต ิ
 

-  จัดซื้อสารจุลินทรีย๑ชีวภาพเพื่อ
ปรับสภาพน้ าอยํางตํอเนื่อง 
-  ท าการฉีดพํนสารลงในน้ า เดือน
ละ  2  ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ระบบนิเวศน๑วิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
-  น้ ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
-  ปริมาณการตายของปลา
ลดลง 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

2 โครงการปรับปรุง 
คุณภาพน้ า 
 
 
 
 

-  เพื่อแก๎ปัญหาปริมาณ
ออกซิเจน ละลายในน้ าต่ าอัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ปลาตาย 
-  เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศน๑ใน
น้ าให๎มีความสมดุลมากยิ่งข้ึน
และสัตว๑น้ าอยูํอยํางปกติ 

ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ า ดังนี ้
 
-  จัดซื้อมอเตอร๑ปั้มน้ าชนิด 
Submersile  จ านวน  3  ชุด  ไมํ
น๎อยกวํา  2  แรงม๎า ท่ีสํงไมํน๎อยกวํา  
2  นิ้ว  ติดตั้งบริเวณสะพานทางเข๎า
บึงด๎านตะวันตกและด๎านศาลาเฉลิม
พระเกียรต ิ
-  จัดซื้อป้ัมน้ า (มีหอยโขํงดูดน้ าใน
ตัว) ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 แรงม๎า ทํอ
น้ าสํงไมํน๎อยกวํา  3  นิ้ว  ติดตั้ง
บริเวณหน๎าโรงเรียนสตรีศึกษา 
 

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

87,000 

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

87,000 

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

87,000 

-  ระบบนิเวศน๑วิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
-  น้ ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
-  ปริมาณการตายของปลา
ลดลง 

งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 
 

โครงการติดตั้งปรับปรุง 
น้ าพุคลองคูเมือง 

-  เพื่อเพ่ิมออกซิเจนน้ าใน 
คูคลอง 
-  เพื่อให๎ทัศนียภาพสวยงาม
ยิ่งข้ึน 

-  ติดตั้งน้ าพุในคลองคุเมือง จ านวน  
30  หัว น้ าพุสูง  2  เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด จ านวน 4 จุด 
-  ปรัปบรุงระบบน้ าในคลองคูเมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบให๎
สวยงามลงตัวตามธรรมชาติ   
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  น้ าในคูคลองไมํเนําเสีย 
-  ทัศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้น 
 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและก าจัดขยะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

 1 โครงการพัฒนาด๎านการรักษา
ความสะอาดในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล 
-  เพื่อให๎ประชาชนและสํวน
ราชการมีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎าน
ความสะอาดและสิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อให๎เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
 

-  จัดอบรมพัฒนาการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม ประชาชน 
นักเรียน พํอค๎า แมํค๎า ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑
แจ๎งเตือนในเรื่องการรักษา
ความสะอาด 
-  จัดซื้อถังขยะหรืออุปกรณ๑
เพื่อใช๎รณรงค๑ด๎านการรักษา
ความสะอาดในชุมชน 
 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- บ๎านเมืองมีความสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
-  ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมจากการ
จัดการขยะมูลฝอย 
-  ประชาชนทุกภาคสํวนมีสํวน
รํวมในการพัฒนาด๎านความ
สะอาดและสิ่งแวดล๎อม 
 

-  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

2 โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย๑ -  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
-  เพื่อน ามูลฝอยอินทรีย๑กลับมา
ใช๎ประโยชน๑ใหมํอยํางเหมาะสม
และคุ๎มคํา 
 

-   เตรียมพื้นท่ีท าปุ๋ยหมัก
ประมาณ 1 ไรํ  เตรียมเศษ
หญ๎า ใบไม๎ แล๎วน ามากอง
รวมกันโรยด๎วยมูลสัตว๑ 
น าจุลินทรีย๑ผสมราดน้ าบนกอง
ปุ๋ยตามขั้นตอน แล๎วลดน้ าทุก 
7-10 วัน ประมาณ 2-3 เดือน 
เศษหญ๎าจะยํอยสลายเล็กลง
และมีสีน้ าตาลถึงด า แล๎วน าไป
บ ารุงดินตํอไป 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ปริมาณมูลฝอยอินทรีย๑ ท่ีจะ
น าไปก าจัด ลดลง 
-   ได๎ปุ๋ยหมักอินทรีย๑เพื่อน า
กลับมาใช๎ใหมํได๎อยํางคุ๎มคํา 
-   เป็นแบบอยํางท่ีดี  เพื่อน าไป
ปรับใช๎ในชุมชนได๎อยําง
เหมาะสม 

-งานสวนสาธารณะ
กองชําง 

 
 
 
 

 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 

แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได ้
 
6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

 1 โครงการจัดท าระบบและ 
ข๎อมูลชุมชน 
 
 

-  เพื่อให๎ได๎มีข๎อมูลคุณภาพ 
ชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

-  จัดท าระบบและส ารวจข๎อมูล
ทุกครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-  ข๎อมูลมีคุณภาพครบถ๎วน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 2 โครงการย๎ายชุมชน/จัดหา 
ที่อยูํใหมํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํและ
จัดระบบให๎แกํชุมชน 

-  ด าเนินการจัดหาที่อยูํใหมํและ
สนับสนุนในเรื่องสาธารณูปโภค
ให๎แกํชุมชน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผู๎ย๎ายชุมชน  มทีี่อยูํอาศัยใหม ํ
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 3 โครงการกํอสร๎างที่อยูํอาศัย
ให๎แกํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํและ
จัดระบบให๎แกํประชาชน 

-  จัดสร๎างบ๎าน จ านวน  30  หลัง 
ให๎แกํผู๎บุกรุกคลองคูเมืองที่
ประสงค๑จะย๎ายไปอยูํที่ชุมชน
มั่นคงพัฒนา 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถชํวยเหลือประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎บ๎านมั่นคง
ถาวร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 4 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชน 
 

-  เพื่อสร๎างความสามัคคีใน
ชุมชน 

 

-  จัดการแขํงขันกีฬาชุมชนทั้ง   
 20  ชุมชน 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเกิดความสามัคคี
เพิ่มขึ้น  

กองสวัสดิการสังคม 
 

5 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 
 

-  เพื่อให๎คณะกรรมการชุมชน 
มีความรู๎การบริหารและจัด 
การชุมชน 
 

-  ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชน รวม 300 คน 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรมการชุมชนมีความรู๎
ความสามารถในการบริหาร 
ชุมชนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

164 
 

165 
 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาเครือขําย 
องค๑กรประชาชน 
 

-  เพื่อสร๎างความรํวมมือ 
ระหวํางองค๑กรประชาชน 
 

-  จัดอบรมเครือขํายองค๑กร
ประชาชน    1 องค๑กร จ านวน  
600  คน 
-  จัดท าวารสารท าเนียบชุมชน/
องค๑กรประชาชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  องค๑กรประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรํวมมือและ 
มีระบบการบริหารงานรํวมกัน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

7 โครงการจัดระบบการบริหาร
ภายในชุมชน 
 

-  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 
ใน ชุมชน 
 

-  เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเข๎ามา จัดระบบการบริหาร
ในชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  20  ชุมชนมีระบบการบริหาร 
ที่ดขีึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

8 โครงการสมาคมชาวชุมชน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อใช๎ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน๑แกํกลุํม
สมาคมชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  อุดหนุนงบประมาณแกํชุมชน  
20  ชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ตามวัตถุประสงค๑ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

9 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ๑กีฬาเพื่อสุขภาพ 
ชุมชน 

-  เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑การ
กีฬาให๎กับประชาชนใน 
การออกก าลังกาย 
 

-  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑กีฬา
ให๎กับชุมชน  ทั้ง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนได๎รับการสนับสนุน
อุปกรณ๑กีฬาครบ ท้ัง  20  ชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10 โครงการเทศบาลพบ 
ประชาชน 
 
 

-  เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต๎องการของประชาชน 
 
 

-  จัดให๎บริการนอกสถานท่ีแกํ
ประชาชน  20  ชุมชน  และ
รับทราบปัญหาความต๎องการ 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เทศบาลได๎รับทราบปัญหาจาก
ประชาชนและมีสัมพันธภาพที่ดี
กับเทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-   เพื่อ เสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจการพัฒนาให๎กับกลุํมตําง ๆ  
และประชาชนท่ัวไปในชุมชน 

-  ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมหรือ
ประชาชนในชุมชน 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนและกลุํมองค๑กรใน
ชุมชนมีความเข๎าใจและมีสํวนรํวม
ในการพัฒนา   
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 

        

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท ารายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ผู๎บริหารประจ าป ี
 

-  เพื่อเผยแพรํผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 

-   จัดท ารายงานแสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี  
ปีละ  100  เลํม 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนรับทราบผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล  -   เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน
ทราบเกี่ยวกับวันเทศบาล 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีในสังกัดได๎ทราบ
ถึงวันส าคัญของเทศบาล 

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน๑ 
และสาธารณกุศล   เชํน   จัด
นิทรรศการ  รณรงค๑บริการ
สาธารณะ ฯลฯ ประจ าปี ๆ ละ  
1 ครั้ง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 
-  เจ๎าหน๎าท่ีในสังกัดได๎
ทราบถึงวันส าคัญของ
เทศบาล 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 
 
 

-  เพื่อเป็นการน๎อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลที่ 5 
-  เพื่อให๎ทราบถึงวันท๎องถิ่นไทย
วํามีความส าคัญตามที่คณะ 
รัฐมนตรีอนุมัติ 

-  จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า 
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5เนื่องในวัน
ท๎องถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี 
-  จัดนิทรรศการผลงานของ
เทศบาล , จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑หรือสาธารณ
กุศล ฯลฯ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ทุกคนได๎น๎อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 
5ตลอดเวลา 
-  มีความจงรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 
 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการอุดหนุน 
หนํวยงานอ่ืน 
 

 
 
-  เพื่อสนับสนุนการแขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑จังหวัดร๎อยเอ็ด 
แกํเทศบาลที่เป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขัน 
-   เพื่อด าเนินการให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 
-  เพื่อสนับสนุนกิจการของเหลํา
กาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

อุดหนุนหนํวยงานอ่ืนดังน้ี 
 
-  อุดหนุนการแขํงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ๑จังหวัดร๎อยเอ็ด แกํเทศบาล
ที่เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันปีละ  1  
ครั้ง 
-   อุดหนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดร๎อยเอ็ดส าหรับจํายเป็นคํา
บ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดร๎อยเอ็ดตามข๎อบังคับของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2553  ปีละ  1  ครั้ง 
-  ให๎เงินอุดหนุนเหลํากาชาดจังหวัด
ร๎อยเอ็ด ปีละ  1  ครั้ง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(30,000) 
 
 
 

(50,000) 
 
 
 
 

 
(20,000) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(30,000) 
 
 
 

(50,000) 
 
 
 
 

 
(20,000) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(30,000) 
 
 
 

(50,000) 
 
 
 
 

 
(20,000) 

 
 
-  การจัดการแขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑จังหวัดร๎อยเอ็ด 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมี
ประสิทธิภาพ 
-   การด าเนินงานของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
-  การด าเนินงานของเหลํา
กาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดท าคูํมือบริการ
ประชาชน  

- เพื่อให๎ประชาชนผู๎มารับ
บริการรับทราบขั้นตอนการ
ให๎บริการของเทศบาล 
 

-  จัดท าคูํมือบริการประชาชนแจก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ทุกหลังคาเรือน  
(15,210 หลังคาเรือน) 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ได๎รับการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
หนํวยงานและประชาชนท่ัวไป
ได๎รับทราบกิจกรรมของ
เทศบาลฯ  
 
 

-  จัดท าวารสาร ปีละ  4  ครั้ง
จ านวน  700  ฉบับ รวม  28,000  
ฉบับ  แจกจํายดังนี ้
1)  อปท. ทั่วประเทศ 
2)  หนํวยงานราชการในจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
3)  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
 

98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารทาง
เทศบาลฯ  
-  เป็นการสร๎างความเข๎าใจอัน
ดีระหวํางองค๑กรกับประชาชน 

-  งานบริการและ
เผยแพรํฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

7 โครงการจัดท าปฏิทินประจ าปี -   เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารเทศบาลฯ ให๎
หนํวยงาน/ชุมชน รับทราบอยําง
ทั่วถึง 
 

-  จัดท าปฏิทิน จ านวน 12,000 
ชุดแจกให๎หนํวยงาน , ชุมชน ใน
เขตเทศบาลฯ 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนในท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืนรับทราบข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาลอยําง
ทั่วถึง 

-  งานบริการและ
เผยแพรํฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

8 โครงการจัดท าวีดีทัศน๑ 
เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 

-   เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
ภารกิจเทศบาลให๎บุคคล 
ภายนอกได๎รับทราบ 
 

-  จ๎างเหมาจัดท าวีดีทัศน๑เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับภารกิจ
เทศบาล 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคคลภายนอกได๎รับทราบ
ภารกิจของเทศบาล 

-  งานบริการและ
เผยแพรํฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

  9 
 
 

โครงการจัดท าเทศบัญญัต ิ
และระเบียบฯ ของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎มีกฎระเบียบและคูํมือ 
ในการใช๎งานและเป็นแนวทาง
ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล
และประชาชนท่ัวไป 

-  จัดท ารูปเลํมเทศบัญญัติ
จ านวน  100  เลํม 
-  จัดท ารูปเลํมระเบียบฯ  
จ านวน  100  เลํม 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลมีคูํมือการใช๎งานและ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

- งานนิติกรรมสัญญา 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

10 โครงการจัดตั้งศูนย๑คุ๎มครอง
สิทธิและชํวยเหลือทาง 
กฎหมายแกํประชาชน 

-  เพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎าน
กฎหมายท๎องถิ่นและกฎหมาย
ทั่วไปให๎กับประชาชนได๎รับรู๎และ
เข๎าใจกฎหมายท๎องถิ่นมากขึ้น 
-  เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑งาน
ด๎านกฎหมายของเทศบาล 

-  ให๎ค าปรึกษาด๎านกฎหมายแกํ
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
- จัดท าเอกสารทางด๎านกฎหมาย
เพื่อเผยแพรํแกํประชาชนผู๎มารับ
บริการ 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายท๎องถิ่น
มากขึ้น 
-  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ๎าง และประชาชนท่ัวไป  มี
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายท๎องถิ่น
มากขึ้น 
 

-  งานรับเรื่องราว
ร๎องทุกข๑ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

11 โครงการปรับปรุงโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑  
(GIS) 

-  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบ 
GIS ให๎เป็นปัจจุบันและใช๎งานได๎
อยํางมีระสิทธิภาพ  
 

- จ๎างเหมาในการด าเนินการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
ให๎เป็นปัจจุบัน 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ระบบ  GIS  มีข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎เทศบาลฯ มีกรอบและ
แนวทางการปฎิบัติงานแตํละป ี
 

1)  จัดท าแผนพัฒนาสามปี  
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดประชุมประชาคมเมือง 
-  จัดท ารูปเลํมแผนพัฒนา 
2)  จัดท าแผนการด าเนินการ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเลํมแผน 
3)  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป ี
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเลํมแผน 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาเพื่อ
เป็นกรอบและแนวทางปฎิบัติงาน 
 

-  งานวิเคราะห๑ฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

13 โครงการจัดท าเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจํายเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎เทศบาลมีกรอบและ
แผนงานการใช๎จํายเงิน
งบประมาณในการบริหารงาน
เทศบาล 

-  จัดท ารูปเลํมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี
และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีกรอบแผนการใช๎
จํายเงินงบประมาณ ท าให๎การ
บริหารงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและถูกต๎องตาม
ระเบียบฯ   
 
 

- งานจัดท า
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

14 โครงการรับการประเมิน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 

- เพื่อให๎เทศบาลทราบและ
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน๎าท่ี โดยการเข๎ารํวมรับการ
ประเมินองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

-  จัดท าเอกสารข๎อมูลสื่อวีดีทัศน๑ 
ประกอบการเข๎ารํวมโครงการ ,
ตกแตํงสถานท่ีต๎อนรับ
คณะกรรมการออกตรวจประเมิน
1. โครงการประกวดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ด ี
2. โครงการประเมินและคัดเลือก
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล๎า  
3. โครงการองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นดีเดํนด๎านการปูองกันการ
ทุจริต ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 

-  เทศบาลฯ มีงบประมาณเพิ่ม
จากเงินรางวัลที่ได๎จากการ
ประกวดท าให๎มีงบประมาณ
กลับมาพัฒนาองค๑กรได๎มากข้ึน 
-ท าให๎เกิดความภาคภูมิใจ รักใน
องค๑กรมากข้ึน 

- งานจัดท า
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

โครงการปรับลดการใช๎ 
พลังงาน 

- เพื่อให๎การใช๎พลังงาน (ไฟฟูา/
น้ ามัน/น้ าประปา/โทรศัพท๑) 
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
คุ๎มคําและประหยัด 
- เพื่อให๎บุคลากรในหนํวยงาน 
ตระหนัก เข๎าใจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช๎พลังงาน 
 

- ลดปริมาณการใช๎น้ ามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟูา น้ าประปา 
โทรศัพท๑ ของทุกกอง/ฝุาย/งาน 
สถานศึกษาของเทศบาล ได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 10             
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
เริ่มต๎น เดือนตุลาคม ของทุกปี
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ           
ในแตํละปี โดยก าหนดเป็น
คําเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทยีบการใช๎
พลังงานในแตํละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอ
ผู๎บริหารในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
- มอบใบประกาศแกํกอง/ฝุาย/
งาน ที่สามารถปฏิบัติได๎ตาม
เกณฑ๑ที่ก าหนด 6 เดือน/ 1ครั้ง 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-    เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด                     
ใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
คุ๎มคํา ประหยัด เป็นไปตาม
นโยบายของจังหวัดและรัฐบาล 

- งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

2 
 

 
 

โครงการแขํงขันกีฬา 
เทศบาลสัมพันธ๑ 

- เพื่อกระชับความสัมพันธ๑
ของบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานใน
องค๑กรของเทศบาลฯ 

- อุดหนุนเงินให๎แกํเทศบาลฯ ท่ีเป็น
เจ๎าภาพในการจัดงาน 
-  บุคลากรทั้งหมดของเทศบาลในเขต
จังหวัดร๎อยเอ็ดรํวมแขํงขันกีฬาสัมพันธ๑   

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร
และบุคลากรได๎รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 
-  บุคลากรได๎รับการพัฒนา
ครอบคลุมครบทุกด๎านและมี
สุขภาพแข็งแรง   
 

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานคณะผู๎บริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ,  
ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎าง เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานให๎กับ
พนักงานเทศบาล , ลูกจ๎าง- 
ประจ าและพนักงานจ๎างฯ   

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู๎บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล , ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎างฯ  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ปีละ  1  ครั้ง  จ านวน 500 คน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล,ลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎างฯ  ได๎มีโอกาส
ใกล๎ชิดและได๎รับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ๑ 
เพื่อให๎การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

- งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-  เพื่อให๎พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างฯ ใช๎หลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

- จัดอบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎างฯ  
จ านวน  2  รุํน ๆ ละ  50  คน  รวม  
100  คน 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ๎างฯ ได๎รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

-  งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการอบรมให๎ความรู๎
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  ลุกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  จัดอบรมให๎ความรูพ๎ื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นใหพ๎นักงาน
เทศบาล  ลุกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ ปีละ  1  ครั้ง  
จ านวน  200  คน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  พนักงานเทศบาล ลุกจ๎าง
ประจ าและพนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู๎
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 

-  งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า และพนักงาน
จ๎างฯ ดีเดํน 
 
 

-  เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจใน
การปฎิบัติงานของพนักงาน
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจ๎าง 

คัดเลือกพนักงาน  ดังนี ้
 
-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างดีเดํน  ปีละ  1  
ครั้ง  จ านวนไมํเกิน  25  คน 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-   พนักงาน เทศบาล  ท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  พนักงานจ๎างมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

-  งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

7 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและสวัสดิการ 
ด๎านอื่น ๆ 
 
 

-  เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สวัสดิการด๎านประกันสังคม
และสวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ 

-  จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สวัสดิการด๎านประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  ลุกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎างฯ เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานเทศบาล ลุกจ๎าง
ประจ าและพนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและสวัสดิการด๎าน
อื่น ๆ 

-  งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการอบรมความรู ๎
เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างฯ  

- จัดอบรมความรู๎หลักสูตรที่
เป็นความรู๎เฉพาะด๎านของแตํ
ละสายงาน  จ านวน  1  ครั้ง 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ๎างฯ ได๎รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู๎พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

- งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

9 โครงการอบรมใหค๎วามรูค๎วาม
เข๎าใจเรื่องการดูแลรักษา การ
ท าความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ
เปิด-ปิด ไฟฟูาและการแจ๎ง
ไฟฟูาดับ 
 

-  เพื่อท าความเข๎าใจให๎ประชาชน
รับทราบเรื่องการบริการไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ 
-  เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาทรัพย๑สินของทาง
ราชการ 
 

- จัดอบรมท าความเข๎าใจกับ
ประชาชนในเรื่องระบบไฟฟูา
สาธารณะ  การดูแลรักษา  
และระบบเปิด ปิดไฟฟูา 
รวมถึงการแจ๎งเหตุไฟฟูาดับ 
โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ  
ประชาชนท่ัวไป  อสม.  
ตัวแทนชุมชน 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับไฟฟูา
สาธารณะดียิ่งข้ึน 
 

กองชําง 
 

10 โครงการศึกษาดูงานศูนย๑ 
บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
 
 

-  เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  เพื่อพัฒนาระบบการบริการ
ศูนย๑บริการประชาชน 

-  น าบุคลากรจากศูนย๑บริการ
รํวมแบบเบ็ดเสร็จ  จ านวน  40  
คน  ศึกษาดูงานด๎านการ
ให๎บริการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานเทศบาล  ลุกจ๎าง
ประจ าและพนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับ
ความรู๎และน าไปปฏิบัติในการ
ท างาน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

11 
 
 

โครงการแขํงขันกีฬาระหวําง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

-  เพื่อกระชับความสัมพันธ๑
ผู๎บริหาร/ข๎าราชการ พนักงาน 
-  เพื่อสร๎างความสมัครสมาน
สามัคคีขององค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น 
-  เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรของ
หนํวยงานมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ๑และเป็น
แบบอยํางท่ีดีให๎กับเยาวชน 
ประชาชน 
 

-  จัดสํงพนักงานเจ๎าหน๎าที่
บุคลากรเข๎ารวํมการแขํงขันกีฬา
ประจ าปี 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  บุคลากรสังกัดมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ 
-  บุคลากรเกิดความรักสามัคคี
ในองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
-  สามารถเป็นแบบอยํางท่ีดี
ให๎กับเยาวชน ประชาชน 
-  เกิดการพัฒนาท๎องถิ่นอยําง
ตํอเนื่อง 

ส านักการศึกษา 
 

 12 
 

โครงการกํอสร๎างสีขาว 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑งานกํอสร๎าง
ทุกโครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณให๎ประชาชนบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎างทราบ 
-  เพื่อใหป๎ระชาชนมีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบโครงการกํอสร๎าง
ของเทศบาลฯ 
 

-  ออกประชาสัมพันธ๑ให๎
รับทราบโครงการให๎แกํ
ประชาชนบริเวณพื้นท่ีกํอสร๎าง
และประชาชนท่ัวไป 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนได๎มีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบโครงการกํอสร๎าง
ทุกโครงการที่เทศบาลฯ 
ด าเนินการทุกขั้นตอน 
-  ประชาชนได๎มีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบการท างานของผู๎
รับจ๎าง คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างผู๎ควบคุมงานเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 
 

-  ฝุายพสัดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 

 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

13 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด๎านการเงิน 
และพัสด ุ
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและด๎านพัสดุให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เป็นปัจจุบัน 

จัดอบรมบุคลากร ดังตํอไปนี ้
-  ผู๎อ านวยการกองทุกกอง 
-  หัวหน๎าฝุายทุกฝุาย 
-  พนักงานเทศบาลในฝุาย
บริหารงานคลัง 
-  พนักงานเทศบาลในฝุายพัสดุฯ 
-  ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและ
พัสดุของทุกกอง 
-  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา รอง 
ผู๎อ านวยการ , เจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและพัสดุ 
ของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง  8  แหํง 
-  หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง  2  แหํง 
รวมทั้งสิ้น จ านวน  70  คน 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการมากขึ้น 
-  ผู๎เข๎าอบรมมีความมั่นใจใน
การตรวจสอบเอกสารกํอนการ
เบิกจํายได๎อยํางถูกต๎องมากขึ้น 

-  ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ
คําบริการเก็บขนก าจัดมูล
ฝอยเพิ่มรายได๎ท๎องถิ่น
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อสํงเสริมให๎ชุมชนมีรายได๎
ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายใน
ชุมชน 
-  เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนารายได๎ท๎องถิ่น 
-  เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับชุมชน 
-  เพื่อปลูกฝังความรู๎สึกรัก และ
เป็นเจ๎าของชุมชนแกํประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  พัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการ
เก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยให๎ครอบคลุม 
-  เพิ่มรายได๎จากการจัดเก็บคําบริการ
เก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย ของเทศบาลฯ 
-  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมชุมชน 
-  พัฒนารายได๎ท๎องถิ่นและ
เกิดการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับ
ชุมชน 
 

- งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

2 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ๑ 
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตําง ๆ 
 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎ทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี 
-  เพื่อเป็นการชักชวนให๎
ประชาชนมาช าระภาษีให๎
ถูกต๎องรวดเร็วและเป็นธรรม 
-  เพื่อให๎ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเสียภาษี
ให๎กับท๎องถิ่นซึ่งจะได๎น าไป
พัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า 
 

-  ด าเนินการจัดท าปูายโฆษณาและ
ปูายผ๎าโฆษณา ฯลฯประชาสัมพันธ๑การ
ช าระภาษีทางเสียงตามสาย วารสาร
เทศบาล สื่อมวลชนตําง ๆ และออก
ประชาสัมพันธ๑ตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่
-  จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑และเตือน
ให๎ประชาชนมาช าระภาษีแตํเนิ่นๆ 
-  จัดท าสปอร๑ตโฆษณาประชาสัมพันธ๑
ทางสถานีวิทย/ุโทรทัศน๑ท๎องถิ่น 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
รํวมมือจากสํวนราชการที่มีข๎าราชการ
เบิกคําเชําบ๎านพักอาศัยในเขตเทศบาล 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
รํวมมือจากชุมชนตําง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯ ได๎ทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกต๎องและเป็นธรรม 
-  เทศบาลฯ มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
-  ประชาชนให๎ความรํวมมือ
และตระหนักถึงหน๎าท่ีในการ
เสียภาษ ี

ฝุายพัฒนารายได ๎
กองคลัง 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

3 
 
 

โครงการตรวจสอบการ
ทะเบียนพาณิชย๑ 
 

-  เพื่อให๎ฐานข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 
-  เพื่อสุํมตรวจและตรวจสอบผู๎
ที่จดทะเบียนพาณิชย๑ ได๎
ประกอบกิจการตามที่ขอน้ันอยูํ
หรือไม ํ
 

-  จัดเจ๎าหน๎าที่ออกพื้นที่ให๎
ค าแนะน าแกํผู๎ที่จดทะเบียน
พาณิชย๑ได๎ปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได๎ตาม
เปูาหมายก าหนด 
-  ประชาชนและผู๎ประกอบการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการ 
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดีให๎กับ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

ฝุายจัดประโยชน๑ 
และทะเบียนพาณิชย๑ 

กองคลัง 
 

 

4 โครงการบริการตํอสัญญา
ตลาดและการเชําทรัพย๑สิน
ของเทศบาลฯ นอกสถานท่ี
และนอกเวลาราชการ 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีออกไปรับ
บริการการตํอสัญญาการเชํา
สิทธิของตลาด  ท้ัง  4  ตลาด
ของเทศบาล  รวมที้งการตํอ
สัญญาการเชําอาคารพาณิชย๑
และการเชําสิทธิตําง ๆ  ของ
เทศบาลฯ 
 

-  ประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ที่ท าสัญญา
ได๎ทราบกํอนหมดสัญญา 
-  ออกบริการตํอสัญญาทั้งตลาด
สระทอง ตลาดโต๎รุํง  ตลาดหนอง
แคน และตลาดทุํงเจริญ นอก
เวลาราชการ 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ได๎รับ
รายได๎เพิ่มขึ้น  ตรงตามก าหนด 
สามารถน าเงินไปพัฒนาได๎เร็วข้ึน 
-  ประชาชนและผู๎ประกอบการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการ  
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดีให๎กับ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

ฝุายจัดประโยชน๑ 
และทะเบียนพาณิชย๑ 

กองคลัง 
 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการจัดเก็บเอกสาร
แบบอิเล็คทรอนิก 

-  เพื่อจัดเก็บเอกสารสัญญา   
การเชําสิทธิตําง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิก 
-  เพื่อจัดเก็บเอกสารการจด
ทะเบียนพาณิชย ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิก 
 

-  ท าการสแกนเอกสารสัญญา การ
เชําสิทธิตําง ๆ  จัดเก็บไว๎ใน
คอมพิวเตอร๑ 
-  ท าการสแกนเอกสารการจด
ทะเบียนพาณิชย๑จัดเก็บไว๎ใน
คอมพิวเตอร๑ 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนได๎รับความสะดวก
รวดเร็วในการค๎นหาเอกสาร 
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดีในด๎านการ
บริการประชาชนให๎กับเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

ฝุายจัดประโยชน๑ 
และทะเบียนพาณิชย๑ 

กองคลัง 
 

 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สินพร๎อม
บันทึกในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ 
 

-  เพื่อส ารวจข๎อมูล ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด.ให๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและเป็นปัจจุบัน 
-  เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํผู๎
ที่มาช าระภาษีให๎แกํเทศบาลฯ 
 

-  ออกส ารวจข๎อมูลโรงเรือน  ที่ดิน 
และปูายตามถนนสายตําง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  ประสานกับท่ีดินจังหวัด เพื่อขอ
ข๎อมูลและมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพย๑สินให๎ถูกต๎องและใช๎เป็นข๎อมูล
ในการเรียกเก็บภาษี  
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
-  ท าให๎การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯได๎ทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกต๎องและเป็นธรรม 
 

ฝุายแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

กองคลัง 
 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

7 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ฐานภาษีและรายได๎อื่น ๆ 
 

-  เพื่อขยายฐานการจัดเก็บให๎
ครอบคลุมเปูาหมาย 100% 
-  เพื่อทบทวนฐานท่ีใช๎ในการจัดเก็บ
ภาษี ซึ้งใช๎มาตั้งแตํปี 2537 
-  เพื่อส ารวจและตรวจสอบข๎อมูลที่
จัดเก็บภาษีในปัจจุบันน้ัน  ข๎อมูล
ตรงตามความเป็นจริงหรือไมํ 
-  เรํงรัดผู๎ที่เข๎าขํายช าระภาษี แตํยัง
ไมํมาติดตํอ 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีออกไปให๎บริการ
การจัดเก็บภาษีตามแหลํงชุมชน  
ตลาด รํวมกับหนํวยงานอ่ืน ๆ ของ
เทศบาลฯ 
 

-  ทบทวนการใช๎ฐานภาษีและ
ปรับปรุงใช๎สอดคล๎องกับความเป็น
จริง 
-  จ านวนผู๎ช าระภาษีให๎ครอบคลุมให๎
มากที่สุด 
- ปรับปรุงการให๎บริการให๎ดียิ่งข้ึน 
-  ตรวจสอบเพื่อช าระภาษีวําข๎อมูล
ตรงตามที่เก็บหรือไมํ  เพื่อให๎เกิด
ความถูกต๎องและเป็นธรรม 
-  ประชาชนผู๎ช าระภาษีเกิดความพึง
พอใจในการบริการ 
-  ท าให๎รายได๎ของเทศบาลฯ จัดเก็บ
ได๎ตรงตามก าหนด 
-  ศึกษาแนวทางการพัฒนารายได ๎
อื่น ๆ ท่ียังตกหลํนให๎ครอบคลุมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายได๎ตามเปูาหมายก าหนด 
-  เป็นการตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีวําตรงกับความ
เป็นจริงหรือไม ํ
-  จัดเก็บภาษีด๎วยความ
ถูกต๎องครบถ๎วนและเป็น
ธรรม 

ฝุายพัฒนารายได ๎
กองคลัง 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการสมนาคุณ แกํผู๎มา
ช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 

-  เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณประชาชนผู๎มาช าระ
ภาษีให๎กับเทศบาลฯ 
-  เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎
ประชาชนผู๎ช าระภาษีให๎กับ
เทศบาลให๎ทันภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

-  จัดให๎มีการประชาสัมพันธ๑โครงการ
ให๎ประชาชนทราบ 
-  จัดกิจกรรมในชํวงช าระภาษี ตั้งแตํ
เดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี 
โดยแจกของที่ระลึกให๎แกํผู๎มาช าระ
ภาษี 
-  จัดให๎มีการลุ๎นรางวัลและมอบโลํ
ให๎แกํผู๎ช าระภาษีสูงสุดในแตํละป ี
-  จัดให๎มีการมอบรางวัลส าหรับผู๎ที่
ช าระภาษสีูงสุดในแตํละปี 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมาช าระภาษีให๎กับ
เทศบาลฯ ทันระยะเวลาที่
ก าหนด 
-  เทศบาลฯ มีรายได๎เพื่อน าไป
พัฒนาท๎องถิ่นเร็วข้ึน 
 

ฝุายพัฒนารายได ๎
กองคลัง 

 
 

9 
 
 

โครงการรับช าระภาษ ี
นอกเวลาราชการและ 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
แบบ delivery Tax 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีบริการผู๎
ช าระภาษี หลังเวลาราชการ 
ตั้งแตํ 16.30 – 20.00  น. ของ
ทุกวัน และวันหยุดราชการตั้งแตํ 
08.30 – 16.30 น. ในชํวงการ
ยื่นภาษี ประจ าปี ตั้งแตํเดือน 
ม.ค. – เม.ย. 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีออกไปให๎ 
บริการการจัดเก็บภาษีตาม
ร๎านค๎าและตามสถานท่ี
ประกอบการ 
 

-  เปิดบริการรับช าระภาษีหลังเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
-  ออกบริการให๎จัดเก็บถึงบ๎านส าหรับ
ผู๎ช าระภาษีท่ีต๎องการให๎ออกไปบริการ 
-  ออกบริการการจัดเก็บตามแหลํง
ชุมชน ตลาดตําง ๆ 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายได๎ตามเปูาหมายก าหนด 
-  ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการเกิดความพึง
พอใจในการบริการ 
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดีให๎กับ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนารายได ๎
กองคลัง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงานอยําง
เพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ๑ ดังนี ้
 
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  3  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4  GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
2)  จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์  สามารถ
สแกน,ถ่ายเอกสาร ระบบสแกน 
Flatbed & ADF ความละเอียดใน
การสแกน ๒๔๐๐x๑๒๐๐ dpi  
สามารถสแกนเอกสารเป็นชุดได้
จ านวน  2  ชุด 
 

193,500 
(งบเทศบาลฯ) 

75,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
 

ส านักปลัดฯ 
 

งานธุรการ 
งานการเจ๎าหน๎าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
งานการเจ๎าหน๎าที ่

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   3) จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน  
จ านวน  4  ตู๎ 
4) จัดซื้อโต๏ะท างาน พนักงานระดับ  
1-2  จ านวน  2  ตัว  
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ๑บัตรพนักงาน  
จ านวน  1  เครื่อง 
5) จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานบุด๎วยฟองน้ า
หนาอยํางดี ปรับขึ้นลงด๎วยระบบ
ไฮโดรลิค หมุนได๎โดยรอบ หุ๎มด๎วย 
หนัง PVC อยํางหนา  จ านวน  6  ตัว 
6) จัดซื้อโทรโขํงแบบสายสะพายไหลํ  
ขนาดไมํต่ ากวํา  15  วัตต๑  สูงสุดไมํ
เกิน  23  วัตต๑  จ านวน  1  เครื่อง 
7)  จัดซื้อตู๎เย็น  ขนาดไมํต่ ากวํา  5  
คิว  จ านวน  1  ตู๎ 
8)  จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 
ไมํต่ ากวํา  16  นิ้ว  จ านวน  2 ตัว 
9) จัดซื้อเครื่องอํานลายนิ้วมือ แบบ
ความเร็วสูง  จ านวน  2  เครื่อง 
 
 

20,000 
 

6,000 
 

20,000 
 

9,000 
 
 
 

5,000 
 

 
6,500 

 
7,000 

 
35,000 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 งานธุรการ 
 

งานธุรการ 
 

งานการเจ๎าหน๎าที ่
 

งานเลขาฯ 
 
 
 

งานเทศกิจ 
 
 

งานเทศกิจ 
 

งานเทศกิจ 
 

สถานธนานุบาล 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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186  



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

2 โครงการทาสีอาคาร
ส านักงาน 

-   เพื่อให๎ส านักงานมีความ
สวยงามและเป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 

- ทาสีภายนอกอาคารส านักงาน
เทศบาล  จ านวน  2  หลัง 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - อาคารส านักงานมีความ
สวยงามและเป็นระเบียบ 
เพิ่มขึ้น 

 งานธุรการ 
ส านักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงห๎องน้ า
อาคารส านักงานเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎การใช๎งาน 
เกิดความสะดวกและ ปลอดภัย 

ปรับปรุงห๎องน้ าอาคารส านักงาน
เทศบาลดังนี ้
-  เปลี่ยนโถชักโครกและโถปัสสาวะ
ห๎องน้ าผู๎บริหาร  อาคาร 1  จ านวน  
1  ห๎อง 
-  เปลี่ยนโถชักโครกห๎องน้ าอาคาร 2 
ช้ันท่ี 1 , 2 และ 3 จากโถนั่งยองเป็น
โถชักโครก 
 
 
 
 
 
 

56,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
 
 

36,000 
 

- - ผู๎ใช๎บริการมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 สถานธนานุบาล 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

4 
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
งานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑ เครื่องมือ 
  เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 
  อยํางเพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติงานได๎
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

-  จัดซื้อครุภัณฑ๑เพื่อใช๎ในงานปูองกันฯ  
ดังนี ้
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4  GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
2)  จัดซื้อเครื่องPrinter  Laser  
ความเร็วไมํต่ ากวํา  1,400 รอบ/นาที  
จ านวน  1  เครื่อง 
3)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร๑  
จ านวน  1  เครื่อง  ประกอบด๎วย  
LUMENS  ไมํต่ ากวํา 3000 , CONTRAS  
4000:1 จอรับภาพไมํต่ ากวํา 70x70 นิ้ว 
 

145,500 
 (งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,000 

 
 

40,000 
 

 

- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 

 
- 

 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
อยํางรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   4)จัดซื้อถังต๎มน้ าไฟฟูา  ขนาดความจุไมํ
ต่ ากวํา  14  ลิตร  จ านวน  1  ถัง 
5)  จัดซื้อเก๎าอี้บุนวมมีพนักพิงแบบหมุน 
จ านวน  8  ตัว 
6)  จัดซื้อโทรทัศน๑สีส าหรับใช๎รับภาพ
สัญญาณจากกล๎องวงจรปิด งานปูองกันฯ  
ขนาดไมํต่ ากวํา  21 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 
7)  จัดซื้อกล๎องดิจิตอล หน๎าจอ LCD  
2.5  นิ้ว  ความละเอียดไมํน๎อยกวํา  12.1  
ล๎านพิเซล  จ านวน  1  ชุด 
 
 
 

15,000 
 

40,000 
 

6,000 
 
 

13,500 
 

- 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 

- 
 
- 

 
- 

 
 

- 

  

5 โครงการกํอสร๎างที่จอด
รถงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

-  เพื่อให๎มีที่จอดรถเพียงพอ
ส าหรับงานปูองกันฯ และ
ประชาชนท่ีมาติดตํอราชการ 
- เพื่อให๎เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

-   สร๎างที่จอดรถเดิมของงานปูองกันฯ 
ขนาดสูง 5 เมตร กว๎าง 25 เมตร หลังคามุง
ด๎วยแผํน  MATAL SHIT (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 

 
 

-  มีที่จอดรถเพียงพอตํอ
ประชาชนท่ีมาติดตํอราชการ   
และเป็นระเบียบเรียบร๎อย
เพิ่มขึ้น 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 



6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 โครงการกํอสร๎างปูายทาง 
เข๎าส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-  เพื่อให๎ผู๎ที่มาติดตํอราชการ
ทราบส านักงานปูองกันฯ 
-เพื่อประชาสัมพันธ๑หนํวยงาน
ของเทศบาลฯ 
 

-  กํอสร๎างปูายทางเข๎างานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  ขนาดสูง  
1.70  เมตร  ความกว๎าง   2.60   เมตร 
โครงเหล็กรูปพรรณ 

80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการติดตํอราชการ 
- มีปูายประชาสัมพันธ๑ของ
หนํวยงานเทศบาลฯ ท่ี
สวยงามคงทนถาวร 
 
 
 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าและประตูเหล็ก 
ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

- เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง 
-  เพื่อมีประตูเปิดปิดบริเวณ
ทางเข๎า-ออก ของปูองกันฯ 
 

-   ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยการทุบ
คันหินและทุบบํารางระบายน้ าเพื่อท า
ฝาตะแกรงขนาดกว๎าง  0.30  เมตร  
ยาว  14.00  เมตร 
-   ประตูเหล็กล๎อเลื่อน  ขนาดความสูง 
1.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
 
 
 
 

106,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 

 
 

-  น้ าไมํทํวมขัง 
-  รถเข๎าออกบริเวณงาน
ปูองกันฯ  เป็นระบบระเบียบ
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 

กองสวัสดิการสังคม 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน 
อยํางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ๑ กองสวัสดิการสังคม 
ดังนี ้
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4  GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
2)  จัดซื้อเครื่องPrinter  Laser  
ความเร็วไมํต่ ากวํา  12  แผํน/นาที  
ปริ๊นขาว – ด า ถํายเอกสารได ๎ จ านวน  
1  เครื่อง 
3)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  
24,000  BTU  จ านวน  2  เครื่อง 
4)  จัดซื้อกล๎อง CCTV 600 Tvl,Belko  
8  ชุดพร๎อมคําบริการติดตั้ง 
 

151,500 
(งบเทศบาลฯ) 

25,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,000 

 
 
 

70,000 
 

26,000 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   5) จัดซื้อรถเข็นผู๎ปุวยพับได๎ ท าจาก
เหล็กชุบโครเมี่ยม  ล๎อยางตัน  ล๎อหน๎า  
20  ซม.ล๎อหลัง  59  ซม.  เป็นลักษณะ
ล๎อจักรยานพร๎อมวงแหวนชํวยเข็นและ
เบรกล๎อ  2  ข๎าง เบาะนั่งเป็นหนังเทียม
ขนาดใหญํ 4 เซนติเมตร พับเก็บได๎  ที่
วางเท๎าเป็นอลูมิเนียมพับงอและปรับสูง
ต่ าได๎  น้ าหนักตัวรถเข็น  19  กิโลกรัม
รับน้ าหนักผู๎ปุวยได๎ถึง  100  กิโลกรัม 
จ านวน  2  คัน 
6) จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาดไมํ
น๎อยกวํา  16  นิ้ว  จ านวน  5  เครื่อง 
 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

12,500 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

  

9 โครงการจัดซื้อเครื่องจักร
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑
ชีวภาพชุมชน 
 
 
 

- เพื่อใหม๎ีเครื่องจักรและอุปกรณ๑
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
 

-   จัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย๑ชีวภาพชุมชนดังนี ้
1)  เครื่องสับยํอยซากพืช จ านวน 1 
เครื่อง 
2)  เครื่องบดละเอียดเครื่องสับยํอยกับ
ปุ๋ย จ านวน  1  เครื่อง 
3)  เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย จ านวน  1  เครื่อง 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 

 
 

- กลุํมอาชีพมีเครื่องจักรและ
อุปกรณ๑อยํางเพียงพอ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

13 
 
 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
กองคลัง 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน
อยํางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ๑กองคลัง  ดังนี ้
 
1)  จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  2  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4  GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
2)  จัดซื้อเครื่อง Printer all in one 
สามารถปริ้นขาว – ด า  และสี สแกน
และถํายเอกสารได๎  จ านวน  2  เครื่อง 
3)  จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 
ลิ้นชัก  จ านวน  1  ตู๎ 
 
 
 

149,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,000 

 
 

5,000 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฎิบัติงานอยํางเพียงพอ 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   4)  จัดซื้อตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด  4  ฟุต  จ านวน  1  ตู๎ 
5)  จัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงาน  จ านวน  1  
ตัว 
6)  จัดซื้อเก๎าอ้ีพนักงานแบบบุนวม
หมุนได๎ มีพนักพิง  จ านวน  1  ตัว 
7)  จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ คอมพิวเตอร๑  
จ านวน  1  ชุด 
8)  จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร๑เลเซอร๑  
ขาว-ด า  ขนาด A3  จ านวน 1 เครื่อง 
9)  จัดซื้อเครื่องนับเหรียญจ านวน  1  
เครื่อง  ดังนี ้
-  สามารถนับและคัดแยกเหรียญบาท
ไทยทุกชนิดขนาดตําง ๆ ได๎พร๎อมกัน 
-  ความเร็วในการนับ ไมํน๎อยกวํา 270  
เหรียญ/นาที 
-  หน๎าจอแสดงผลLEDแสดงจ านวนที่
นับได๎  4  หลัก 
 
 
 

4,000 
 

6,000 
 

5,000 
 

4,000 
 

53,000 
 

10,000 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
กองวิชาการและแผนงาน 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน 
อยํางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ๑กองวิชาการและแผนงาน 
 ดังนี ้
1)  จัดซื้อรถบรรทุกปิ๊คอัพ(แค๏ป)  ขนาด
ไมํต่ ากวํา2,400 ซีซี จ านวน1คัน 
2)  จัดซื้อกล๎องดิจิตอล  หน๎าจอ LCD 
แบบปรับหมุนได๎ขนาด  2.8  นิ้ว  
เซ็นเซอร๑  CMOS  12.1  ล๎านพิกเซล  
-  แฟลช  กระเป๋า แทํนชาร๑ท แบตเตอรี่  
ขาตั้งกล๎อง พร๎อมอุปกรณ๑ 
3)  จัดซื้อเครื่อง Printer  สี แบบ Ink 
Tank ความเร็วไมตํ่ ากวํา  1,400  รอบ/
นาที  ถํายเอกสารและสแกนได๎  จ านวน  
2  เครื่อง 
4)  จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก  2  บาน จ านวน  1  หลัง 
5)  จัดซื้อโต๏ะวางอุปกรณ๑เครื่องเสียง  
จ านวน  3  ตัว 
6)  จัดซื้อตู๎เหล็กชนิด  4  ลิ้นชัก (มอก.)  
จ านวน  1  ตู๎ 
7)  จัดซื้อโทรศัพท๑แบบไร๎สาย  จ านวน    
3  เครื่อง 

1,062,200 
(งบเทศบาลฯ) 

688,000 
 

30,000 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 

4,800 
 

12,000 
 

7,000 
 

7,500 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 
 
 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 
 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
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   8)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร๑  
Lumens  ไมํต่ ากวํา  3,500 ขนาดภาพ
(นิ้ว) ไมํต่ ากวํา  36 - 362 
9)  จัดซื้อเครื่องปูองกันการหวีดหอนไมค๑  
จ านวน  1  ชุด 
10)  จัดซื้อเครื่องเพาเวอร๑แอมป์  ขนาด
ไมํต่ ากวํา  2,400  วัตต๑  จ านวน  1  ตัว 
11)  จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง  20  
ชํอง  จ านวน  1  เครื่อง 
12)  จัดซื้อเครื่องเลํน  CD , DVD , MP3  
จ านวน  1  เครื่อง 
13)  จัดซื้อตู๎ล าโพงเสียงกลาง  15  นิ้ว  
พร๎อมดอกล าโพง  จ านวน  2  ตู๎ 
14)  จัดซื้อเครื่องปรับแตํงเสียง  31  
แบรนด๑ x 2 
15)  จัดซื้อล าโพงฮอร๑น  4  ยูนิต 1 กรวย  
20  นิ้ว  พร๎อมโครงเหล็กล๎อมรอบ 
จ านวน  4  ดอก 
16)  จัดซื้อเครื่องPrinter  Laser  
ความเร็วไมํต่ ากวํา  1,400 รอบ/นาที  
จ านวน  1  เครื่อง 
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27,000 
 

30,000 
 

35,000 
 

3,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

32,000 
 
 

6,000 
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- 
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- 
 

- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 
งานวิเคราะห๑ฯ 
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   17)  จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4  GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
18)  จัดซื้อฮาร๑ดดิสก๑แบบภายนอก ขนาด
ความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา  1,000  รอบ/
นาที  ความจุไมํน๎อยกวํา  300  GB  
จ านวน  1  เครื่อง 
19)  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ก าลังไฟไมํต่ า
กวํา 1000 VA  จ านวน  1  เครื่อง 
20)  จัดซื้อข๎อมูลจากดาวเทียมสั่งถําย 
แบบ Select tasking ชนิด Natural 
Color บันทึกใน CD-ROM/DVD จ านวน 
90  ตารางกิโลเมตร 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14,000 
 
 
 

1,900 
 

65,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 งานวิเคราะห๑ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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15 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียง ห๎องประชุม 3  
(สุนทรเทพ) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ภายในห๎องประชุม 

-  ปรับปรุงระบบเสียงห๎องประชุม 3ดังนี ้
 
1)  จัดซื้อตู๎ล าโพงติดผนัง  ขนาด  5  นิ้ว  
2  ทางสายล าโพงพร๎อมคําติดตั้ง จ านวน  
6  ตู๎ 
2)  จัดซื้อเครื่องเลํน CD , DVD , MP3 
จ านวน  1  เครื่อง 
3)  จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมก๎านยาว 
ส าหรับประธาน จ านวน  1  เครื่อง 
4) จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมก๎านยาว 
ส าหรับผู๎รํวมประชุม จ านวน  24  เครื่อง 
 5)  จัดซื้อเครื่องควบคุมและจํายไฟพร๎อม
บันทึกในตัวและปูองกันการหอนพร๎อม
สายพํวงตํอเครื่อง  จ านวน  1  เครื่อง 

499,660 
(งบเทศบาลฯ) 

28,000 
 
 

3,000 
 

18,800 
 

355,200 
 

64,000 
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- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

-  ระบบเสียงภายในห๎อง
ประชุมมีประสิทธิภาพเพิ่ม 
ขึ้น 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 

 

16 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ภายใน 

-  ปรับปรุงระบบเสียงภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ดังนี ้
1)  จัดซื้อตู๎ล าโพงติดผนังมีไลน๑ในตัว  
ขนาด  5  นิ้ว  2  ทางจ านวน  9  ตู๎ 
2) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายก าลัง
วัตต๑ไมํต่ ากวํา  200  วัตต๑  มีเอ๎าท๑พุทไลท๑  
จ านวน  1  ตัว สายล าโพงพร๎อมคําติดตั้ง 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ระบบเสียงภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานบริการและ
เผยแพรํวิชาการ 
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  17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑         
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 

-  เพื่อจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 จัดซื้อครุภัณฑ๑กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม  ดังนี ้
1)  จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  2  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4   GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
2)  จัดซื้อเครื่อง Printer  Laser  
ความเร็วไมํต่ ากวํา  1,400 รอบ/นาที  
จ านวน  2  เครื่อง 
3)  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน  2  
เครื่อง 
4)  จัดซื้อโต๏ะ- เก๎าอี้ คอมพิวเตอร๑   
จ านวน  2   ชุด 
 

9,796,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 

8,000 
 

8,000 
 

 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
- 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
- 

-  ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฎิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 

 
 
-  งานบริหารทั่วไป 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   5) จัดซื้อรถยนต๑บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดท๎ายชนิดรางสไลด๑ ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา 12 ลบ.ม. ก าลัง  220  
แรงม๎า  ชนิด 6 ล๎อ  จ านวน 1 คัน 
6)  จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ  
เครื่องยนต๑ดีเซล ขนาดไมํต่ ากวํา  150  
แรงม๎า  น้ าหนักบรรทุกไมํต่ ากวํา  
21,700 กิโลกรัม  จ านวน 1 คัน 
7)  จัดซื้อรถปิ๊กอัพที่ติดตั้งถังบรรจุขยะ
มูลฝอยประตูด๎านข๎างแบบปีกนกใต๎ถัง
เก็บกักน้ าเสีย ขนาดบรรจุไมํน๎อยกวํา  
3  ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา  
2,400  ซีซี 
8)  จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย
ไหลํขนาดไมํต่ ากวํา 1.4 แรงม๎า จ านวน 
4 เครื่อง 
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 -  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   9)  จัดซื้อรถยนต๑บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ถังคอนเทนเนอร๑  หรือแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอยตอนท๎ายหลังเก๐งติดตั้ง
เครื่องยกภาชนะรองรับมูลฝอยท างาน
ด๎วยระบบไฮโดรลิค  ปริมาตรถังบรรจุมูล
ฝอยไมํน๎อยกวํา  4  ลูกบาศก๑เมตร 
เครื่องยนต๑ดีเซลมีก าลังไมํน๎อยกวํา 110 
แรงม๎า ชนิดรถ  6 ล๎อ จ านวน 1คัน   
10) จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 400 ลิตร จ านวน 20 คัน 
11)  จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ขนาดก าลังไมํ
น๎อยกวํา 3,000  วัตต๑  แรงดันไฟฟูาไมํ
น๎อยกวํา  220  โวลท๑  จ านวน 1 เครื่อง 
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 -  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
กองชําง 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติงานได ๎
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซื้อครุภัณฑ๑กองชําง  ดังนี ้
 
1)  จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4   GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  หรือ
ดีกวํา ไมํต่ ากวํา  18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
พร๎อมอุปกรณ๑อื่นที่เกี่ยวข๎องและ
จ าเป็น 
2)  จัดซื้อเครื่อง Printer  Laser  
ความเร็วไมํต่ ากวํา  1,400 รอบ/
นาที  จ านวน  2  เครื่อง 
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-  การปฏิบัติงานเป็นไปอยําง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองชําง 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   3)  จัดซื้อกล๎องดิจิตอล  แบบ  DSLR
พร๎อมอุปกรณ๑  จ านวน  1  เครื่อง  
ประกอบด๎วยความละเอียดไมํน๎อยกวํา  
24  ล๎านพิกเซลและสามารถบันทึก 
VIDEO FULL HD หน๎าจอ LCD บิด
หมุนได๎ เลนส๑ซูม 18-25  
4)  จัดซื้อไม๎สต๏าฟอลูมิเนียม แบบชัก 
ชนิดความยาว  5  เมตร  คุณสมบัติท า
ด๎วยอลูมิเนียมอยํางดี สามารถเลื่อนขึ้น-
ลง ได๎ เพื่อสะดวกในการใช๎งานท้ัง
ภายนอกและภายในอาคาร , มีหลอด
ระดับฟองกลม และซองบรรจุสต๏าฟ มี
ขีดแบํงคําเป็นรูปตัว E  ละเอียดชํองละ  
1  ซม.  โดยมีตัวเลขก ากับทุก 10 ซม. 
5)  จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 
ลิ้นชัก  (มอก.)  จ านวน  2 ตู๎ 
6)  จัดซื้อตู๎เหล็กแบบ  2  บาน   
จ านวน  2  ตู๎ 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 

28,000 

- 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

  

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

   7)  จัดซื้อเต๎นท๑ทรงโค๎ง  ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร   
พร๎อมผ๎าใบคลุม  จ านวน  4  หลัง 
8)  จัดซื้อผ๎าใบเต็นท๑ ขนาดกว๎าง  4.00
เมตร  ยาว 12.00 เมตร จ านวน  5 ชุด 
9)  จัดซื้อโต๏ะพับ  ขนาด  0.60 x 0.40  
เมตร จ านวน  40  ตัว 
10)  จัดซื้อเก๎าอี้พนักพิงพลาสติก  
จ านวน  400  ตัว 
11)  จัดซื้อเก๎าอี้พนักพิงหลัง  ส าหรับ
พนักงานระดับ 3-6  จ านวน  6 ตัว 
12)  จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 
บานเลื่อนทึบ  4  ฟุตจ านวน  4 ตู๎ 
13)  จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดกว๎าง  1  
เมตร  ยาว  3  เมตร  จ านวน  1  ล า 
14)  จัดซื้อพัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด  
24  นิ้ว  ถังบรรจุน้ า  70  ลิตร  ใช๎ไฟ 
220 V ตัวเครื่องเป็นพลาสติก จ านวน  
2  ตัว   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   15)  จัดซื้อรถยนต๑กระบะตอนเดียว  
ขนาดเครื่องยนต๑  2,500  ซีซี 120  
แรงม๎า  จ านวน  1  คัน 
16)  จัดซื้อรถบรรทุกน้ า 10  ล๎อ  2  
เพลา  เครื่องยนต๑ดีเซล  6  สูบไมํน๎อย
กวํา  7,500  ซีซี  240  แรงม๎า  ขนาด
ถังบรรจุน้ าไมํน๎อยกวํา  15,000  ลิตร  
จ านวน  1  คัน 
17)  จัดซื้อรถบรรทุกน้ า  6  ล๎อ  ขนาด  
5,000  ลิตร  เครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา  
150  แรงม๎า  จ านวน  1  คัน 
18)  จัดซื้อรถจักรยานยนต๑ เครื่องยนต๑  
4  จังหวะ  110  ซีซี  จ านวน  1  คัน 
19)  จัดซื้อมอเตอร๑หินไฟ  ขนาด  6  
นิ้ว  220  โวลต๑  550  วัตต๑ 
20)  จัดซื้อพัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด  
16  นิ้ว  ปรับแรงลมได๎  3  ระดับ  มี
ระบบ  Thermo  Fuse  ประหยัดไฟ 
เบอร๑ 5 มีรีโมทคอนโทรล  ตั้งเวลาได๎  
8  ช่ัวโมง  จ านวน  10  ตัว  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   21)  จัดซื้อพัดลมสามขา  ใบพัดขนาด  
24  นิ้ว  ปรับแรงลมได๎  3  ระดับ  
จ านวน  10  ตัว 
22)  จัดซื้อสวํานไฟฟูาขนาดเล็ก หมุน
เกลียวเข๎าออกได๎ ใช๎ไฟ  220  โวลต๑ 
23)  จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย
ไหลํ  ขนาด  1.5  แรงม๎า  จ านวน  3  
เครื่อง 
24)  จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบล๎อเข็น
ยางตัน  ขนาด  3  แรงม๎า  จ านวน  2  
เครื่อง 
25)  จัดซื้อป๊ัมน้ าแบบแชํไดโวํ  ขนาด  
2  นิ้ว  0.5  แรงม๎า จ านวน  7  เครื่อง 
26)  จัดซื้อป๊ัมน้ าแบบแชํไดโวํ  ขนาด  
3  นิ้ว  1  แรงม๎า จ านวน  2  เครื่อง 
27)  จัดซื้อทํอ พีอี และวาวล๑น้ า  
วางทํอใต๎สะพานเพื่อเพิ่มออกซิเจนให๎
น้ าในบึงฯ  และให๎เกิดความสวยงาม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

207 
206 



2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 
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19 โครงการปรับระดับพื้นโรง
เก็บพัสดุ 
 

-  เพื่อปรับระดับพ้ืนให๎สูงขึ้น 
ปูองกันการช ารุดหรือสูญหาย
ของทรัพย๑สิน  
 
 

-  จัดซื้อคอนกรีตส าเร็จเพื่อปรับ
ระดับพื้นเดิม  ขนาดกว๎าง  20  
เมตร  ยาว  20  เมตร  สูง  0.10  
เมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  400  
ตารางเมตร 
 
 

139,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  พื้นเก็บพัสดุสูงขึ้นน้ าไมํทํวม
ขังทรัพย๑สินมีความปลอดภัย 
 

- งานสถานที ่
กองชําง 

 

20 โครงการกํอสร๎างอัฒจันทร๑  
 

-  เพื่อใช๎ในงานประเพณี  
งานรัฐพิธีตํางๆ  ของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  
 

-  กํอสร๎างอัฒจันทร๑  ขนาดกว๎าง
3.0  เมตร  ยาว 4.0  เมตร  
จ านวน 10 ชุด   
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฎิบัติงานอยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 
 

21 โครงการ ปรับปรุงซํอมแซม
อัฒจันทร๑ เดิมที่ช ารุด  
 

-  เพื่อใช๎ในงานประเพณี  
งานรัฐพิธีตํางๆ  ของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  
 

-  ปรับปรุงซํอมแซม อัฒจันทร๑ เดิม
ที่ช ารุด จ านวน  10  ชุด  ดังนี้ 
-  เปลี่ยนไม๎เนื้อแข็งที่ช ารุดออก ใช๎
เหล็ก C ขนาด 3  นิ้ว  แทนไม๎พื้น 
-  ทาสีกันสนิมและสีน้ ามันใหมํ
ทั้งหมด 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฎิบัติงานอยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
ส านักการศึกษา 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน 
อยํางเพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติงานได๎
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักการศึกษาดังนี ้
 
1)   จัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้นักเรียน  มอก.แยก
เป็นดังนี ้
-  โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับกํอนประถม-
ศึกษา  จ านวน 210 ชุด ส าหรับใช๎ที่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ านวน  
20 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
จ านวน 40 ชุด   โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ จ านวน  50 ชุด และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จ านวน 100 ชุด 
-  โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
มอก. จ านวน 560 ชุด ส าหรับใช๎ที่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ านวน 
100 ชุด  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
จ านวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัด 
ปุาเรไร จ านวน 200 ชุด  โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จ านวน 60 ชุด
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จ านวน 100 ชุด 

4,839,650 
 (งบเทศบาลฯ)  

336,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

896,000 

- 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 

-  การปฏิบัติงานเป็นไปอยําง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส านักการศึกษา   
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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   -  โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(มอก.) รวม จ านวน 180 ชุด  ส าหรับ
ใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
จ านวน  100 ชุด  และโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน   80 ชุด  
2) โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้นักเรียนแยก
เป็น 
-  โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้ขนาดนั่ง 6 
คน ระดับประถมศึกษา จ านวน  250 
ชุด ส าหรับใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทองจ านวน  50 ชุด โรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม จ านวน 30 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือจ านวน  30 
ชุด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
จ านวน  50 ชุด  โรงเรียนเทศบาลวัด
เวฬุวัน  จ านวน  30 ชุด โรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  จ านวน  20 
ชุด และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  40 ชุด  
 
 

306,000 
 
 
 
 
 

 
450,000 

 
 
 

 

- 
 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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   -  โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้ขนาดนั่ง  6 
คน ระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน 
85 ชุด ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จ านวน  15 
ชุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จ านวน  
60 ชุด และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  10 ชุด 
3) โต๏ะเก๎าอ้ีครู ระดับ 3-6 จ านวน  33 
ชุด ส าหรับใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดปุา
เรไร จ านวน  5 ชุด  โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า จ านวน 4 ชุด โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน4 ชุด  และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 20 ชุด 
4)โต๏ะเก๎าอ้ีผู๎บริหาร จ านวน  2 ชุด 
เพื่อใช๎ที่ห๎องผู๎อ านวยการส านัก
การศึกษา 1 ชุด และห๎องผู๎บริหาร 
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 1 ชุด (โต๏ะ
เหล็กพร๎อมกระจกขนาดกว๎างไมํน๎อย
กวํา 2.50 ฟุตยาวไมํน๎อยกวํา 5 ฟุต 
พร๎อมเก๎าอี้ระดับผู๎บริหารแบบโยกเอน
ได๎) 

127,500 
 
 
 

 
 
 

115,500 
 
 
 
 
 

18,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 

 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

ส านักการศึกษา   
และโรงเรียน

เทศบาลวัดปุาเรไร 
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   5)จัดซื้อคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑    
จ านวน  67  ชุด  ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  2.5 GHz 
-  RAM   ไมํน๎อยกวํา   4   GB 
-  MONITOR  ชนิด  LCD  ไมํต่ ากวํา  
18  นิ้ว 
-  HARD DISK  ไมํต่ ากวํา  500 GB 
-  DVD – RW  พร๎อมล าโพง  1 คูํ 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16 
-  Mouse , keyboard  120 Keys 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา    
ส าหรับใช๎ประกอบการเรียนการสอน 
ทีโ่รงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  45 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  20 
ชุด  และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร  
2 ชุด 
 
 
 
 

1,675,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   6) เครื่องปรับอากาศขนาดไมํต่ ากวํา 
24,000 บีทียู แบบติดผนังพร๎อมติดตั้ง
จ านวน 15 เครื่อง ส าหรับใช๎ติดตั้งท่ี
ส านักการศึกษา จ านวน 2 เครื่อง ,
ห๎องผู๎บริหารอาคารที่กํอสร๎างใหมํ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จ านวน  6 
เครื่อง และติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ ห๎องดนตรีจ านวน  1 เครื่อง 
ห๎องสมุด 1 เครื่อง ห๎องจริยธรรม 1 
เครื่องและติดตั้งท่ีโรงอาหาร 4 เครื่อง 
7) จัดซื้อพัดลมดังนี ้
-พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
ส าหรับติดตั้งท่ีห๎องช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 (อาคาร 1-2) โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม 15 เครื่องและติดตั้งที่
ห๎องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
50 เครื่อง รวม 65 เครื่อง 
-พัดลมขนาด 25 นิ้ว ตั้งพื้นส าหรับใช๎ที่
ห๎องประชุมโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน  4เครื่อง 
 

420,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,750 
 
 
 
 
 

11,800 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 ส านักการศึกษา 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   8)  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร๎อม
อุปกรณ๑จ านวน  4  ชุด  ประกอบด๎วย 
-Powered Mixer NPE 1,000 W  1 
เครื่อง 
-ล าโพงตู๎ 15 นิ้วW.2  
-ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร พร๎อม
ขาตั้งยาว 2 ชุด 
-ไมโครโฟนไร๎สาย Sherman หรือ 
NPE ความถี่ 233-258 MHz รับ
สัญญาณไกล 50-60 เมตรส าหรับใช๎ใน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
จ านวน  2 ชุด , โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจ านวน 2 ชุด 
9)  เครื่องท าน้ าเย็นชนิด 3 ก๏อก 
พร๎อมเครื่องกรองน้ าและอุปกรณ๑
ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาลวัด 
สระทอง  จ านวน  8 เครื่อง 
 
 

90,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136,000 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
   10)  จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร๑เลเชอร๑ 

ชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที) 
จ านวน  2 เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อย
กวํา 1,200 x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 25 
หน๎าตํอนาที 
-มีหนํวยความจ า (Memory) ไมํน๎อย
กวํา 8 MB 
-สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎า
อัตโนมัติได ๎
-มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 
1x USB 2.0 หรือดีกวํา 
-สามารถใช๎ได๎กับ A4 Letter Legal  
Cugtom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎ไมํ
น๎อยกวํา 250 แผํน ส าหรับใช๎ที่
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
11) เก๎าอี้บุนวมที่น่ังพร๎อมพนักพิงขา
เหล็กจ านวน 20 ตัว ส าหรับใช๎ที่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 

11,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,800 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
   12)  เครื่องท าน้ าเย็นชนิด 2 ก๏อก 

พร๎อมอุปกรณ๑  จ านวน  1เครื่อง
ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพาภิราม  
13) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บาน
ทึบ ส าหรับเก็บเอกสารที่ โรงเรียนทศ
บาลหนองหญ๎าม๎า จ านวน 10 หลัง 
14) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 
แถว  จ านวน 6 หลัง ส าหรับใช๎ที่ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15) ตู๎ไม๎เก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ 
จ านวน  12 หลัง ส าหรับใช๎ที่ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
16)กล๎องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส๑ได๎ 
หน๎า จอ LCD 2.5นิ้ว ความละเอียดไมํ
น๎อยกวํา 12.1 ล๎านพิกเซล เลนซ๑ซูม 
16-85 มม. พร๎อมระบบกันสั่นในตัว 
การ๑ดความจ า 16 GB พร๎อมกระเป๋า
ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
จ านวน  1 ตัว 
 

15,000 
 

 
 

50,000 
 
 

30,000 
 
 

10,800 
 

 
13,500 

- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 

- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 
 

โรงเรียนทศบาล 
หนองหญ๎าม๎า 

 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 
โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 



(บาท) (บาท) (บาท) 
   17) เครื่องขยายเสียงวงดนตรีโปงลาง

ก าลังขยายไมํต่ ากวํา 800 วัตต๑พร๎อมตู๎
ล าโพง 2 ตู๎  ส าหรับใช๎ที่โรงเรียน
เทศบาลวัดปุาเรไร จ านวน  1 ชุด 
18) เครื่องฉายโปรเจคเตอร๑ 3 D แสง
สวํางไมํต่ ากวํา 3000 LUME 1 ชุด 
ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
จ านวน  1 ชุด 
 
 

11,000 
 

 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไร 

 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไร 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

23 โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัว
ระดับอนุบาล ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสื่อการ
เรียนการสอน อุปกรณ๑เกี่ยวกับ
การเรียนท่ีเพียงพอและทันสมัย
สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุดังนี ้
1. จัดซื้อวัสดุรายหัวระดับอนุบาล - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.ชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า 
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
 
 

 
14,610,000 
(งบอุดหนุน) 
 
5,500,000 
640,000 
770,000 

1,830,000 
2,590,000 
2,070,000 
560,000 
650,000 

 
14,610,000 
(งบอุดหนุน) 
 
5,500,000 
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770,000 
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650,000 

 
14,610,000 
(งบอุดหนุน) 
 
5,500,000 
640,000 
770,000 

1,830,000 
2,590,000 
2,070,000 
560,000 
650,000 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดมีวัสดุประจ าห๎องและมี
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ๑
เกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ
ทันสมัยสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ส านักการศึกษา 

24 
 

โครงการเช่ือมตํอ
อินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ
ของส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎มีอินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดเก็บ
ข๎อมูลสารสนเทศออนไลน๑
ผํานเว็ปไซด๑กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 
 

-  ส านักการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ท้ัง 9 
โรงเรียนสามารถสํงข๎อมูลสารสนเทศ
ออนไลน๑ผํานเว็ปไซด๑กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

-  กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นได๎รับข๎อมูลสารสนเทศ
ออนไลน๑จากส านักการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ท้ัง 9 โรงเรียน 
 

ส านักการศึกษา 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

25 
 

โครงการซํอมแซมรถยนต๑ 
ส านักการศึกษา 

- เพื่อใหร๎ถยนต๑ส านักการศึกษา
ใช๎งานได๎อยํางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

- ซํอมแซมรถยนต๑ส านักการศึกษาท่ี
ช ารุดให๎ใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รถยนต๑ส านักการศึกษาท่ีช ารุด
สามารถใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย
และมีประสทิธิภาพ สะดวก
ปลอดภัยแกํผู๎ขับขี่และ
ผู๎โดยสาร 

ส านักการศึกษา 
 

26 
 

โครงการเชําพื้นที่จัดท าเว็บ
ไซด๑ส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดและจด
ทะเบียนโดเมนเนม (ซื่อเว็บ
ไซด๑) ส านักการศึกษา 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎มีพื้นท่ีเพื่อใช๎ในการ
จัดท าเว็บไซด๑ของส านักการ 
ศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
- เพือ่ให๎มีโดเมนเนม ช่ือเว็บ
ไซด๑ส านักการศึกษา เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เชําพ้ืนท่ีเพื่อใช๎ในการจัดท าเว็บไซด๑
และบทเรียนออนไลน๑ 
- จดทะเบียนช่ือเว็บไซด๑ส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
www.erem.go.th Education of 
Roi- Et Municipal 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ส านักการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดมีพื้นท่ีในการจัดท าเว็บ
ไซด๑และบทเรียนออนไลน๑ 
- ส านักการศึกษา เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มีช่ือเว็บไซด๑อยํางเป็น
ทางการ (โดเมนเนม) 
 

ส านักการศึกษา 
 

27 โครงการกํอสร๎างทางเชื่อม
อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 
 
 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อาคารเรียน 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

-  กํอสร๎างสะพานเชื่อมอาคาร 2 
(มัลลิกา)กับอาคาร 3 (อินทนิล) 
ขนาดไมํน๎อยกวํา  9x2 เมตร 
-  กั้นห๎องเรียนและปรับปรุง
ห๎องเรียน 

1,550,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- - -การผลัดเปลี่ยนช่ัวโมงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎
รวดเร็ว 
-  การประสานงานในโรงเรียน
ได๎รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

28 โครงการเปลี่ยนประตู
หน๎าตํางอาคาร 4 (นิลุบล) 
 
 
 

-  เพื่อความเป็นสัดสํวนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
 

ท าการเปลี่ยนประตูหน๎าตํางอาคาร 
4 (นิลุบล)  ดังนี ้
-  รื้อหนา๎ตํางและประตูไม๎พร๎อมวง
กบไม ๎
-  ติดตั้งหน๎าตํางอลูมิเนียมกระจกใส  
หนา  6  มิลลิเมตร  พร๎อมวงกบ
ขนาด  3.6 x 1.5  เมตร   
-  ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกใส
หนา  6  มิลลิเมตร  พร๎อมวงกบ 
ขนาด  1 x 1.8  เมตร 
 

900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 

- - -อาคารเรียนสวยงามและคงทน
ถาวรการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง 

 
 
 
 

29 โครงการกํอสร๎างบ๎านพัก
นักการภารโรง  1 หลังช้ัน
เดียว 

-เพื่อเป็นท่ีพักอาศัยของ
นักการภารโรง 
-เพื่อสะดวกในการท างานและ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 
 

- กํอสร๎างบ๎านพักนักการภารโรง 1 
หลังช้ันเดียว ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 
6  เมตรยาวไมํน๎อยกวํา 7  เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  42  ตารางเมตร 

420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-โรงเรียนมีบ๎านพักนักการภาร
โรง 
-ได๎รับความสะดวกในการ
ท างาน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

 
 
 

30 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑เชื่อมอาคาร
สันติปัญญาคุณและอาคาร
บุญสิทธิโสภณ 

-เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค๑
ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ 
 

-  กํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ยกใต๎
ถุนสูง กว๎างไมํน๎อยกวํา  15  เมตร  
ยาวไมํน๎อยกวํา  22  เมตร 

3,366,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  ครู ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎
ใช๎ประโยชน๑ 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

31 
 

โครงการปรับปรุงรางน้ า 
ระเบียง อาคารสันติปัญญา
คุณและอาคารบุญสิทธิ
โสภณ 
 

-  เพื่อให๎การระบายน้ าอาคาร
เรียนสะดวก 
-  น้ าไมํทํวมขัง 
 
 

-  ปรับปรุงรางน้ าฝนอาคารเรียน  
จ านวน  2  หลัง  

187,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  การระบายน้ าฝนของอาคาร
เรียนทั้ง  2 หลังดีขึ้น 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 
 

 

32 
 

โครงการกํอสร๎างรั้วโรงเรียน  - เพื่อให๎รั้วโรงเรียนมีความ
คงทน แข็งแรง สวยงาม 
- เพื่อให๎เป็นสัดสํวนและมี
ความปลอดภัย 
 
 

-กํอสร๎างรั้ว คสล. สูงไมํน๎อยกวํา 
1.80 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 84 เมตร 
-  ประตูเหล็กดัดเลื่อน ขนาดสูงไมํ
น๎อยกวํา 1.8  เมตร  ยาวไมํน๎อยกวํา  
5  เมตร 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

-รั้วโรงเรียนมีความคงทน 
แข็งแรง สวยงาม 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 
 

33 โครงการทาสีอาคาร
อ านวยการ 
 

- เพื่อให๎อาคารอ านวยการมี
ความสวยงาม 
 

-ทาสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
อ านวยการ จ านวน 1 หลัง 
 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 

 

- 
 

 

-อาคารอ านวยการมีความ
สวยงาม 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 

34 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข๎า
วัดและโรงเรียนวัดปุาเรไร 

-  เพื่อให๎ถนนทางเข๎าโรงเรียน
และวัดมีความสะดวกในการ
สัญจรและน้ าไมํทํวมขังเวลา
ฝนตก 

-  กํอสร๎างถนนคสล.หนาไมํน๎อยกวํา
0.15 เมตรกว๎างไมํน๎อยกวํา  3  
เมตร  ยาวไมํน๎อยกวํา  124  เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 372 ตารางเมตร  

223,200 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

-  ถนนทางเข๎าโรงเรียนและวัดมี
ความสะดวกในการสัญจรและ
น้ าไมํทํวมขังเวลาฝนตก 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

35 
 

โครงการห๎องเรียน 
อัฉริยภาพ 
 
 
 

- เพื่อให๎ครู ผู๎ปกครองและ
ผู๎เรียนได๎ใช๎เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

-  จัดท าห๎องเรียนอัจฉริยภาพ ขนาด
กว๎าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร จ านวน  
1 ห๎องเรียน 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  ครู ผู๎ปกครอง และผู๎เรียนได๎
ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

 
 

36 
 

โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ระบบระบายน้ ารอบโรง
อาหาร โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

-  เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง 
-เพื่อไมํให๎มีการอุดตันของทํอ
ระบายน้ า 
 

-  เปลี่ยนฝาทํอระบายน้ าจากฝา 
คสล. เป็นฝาตะแกรงเหล็กยาวไมํ
น๎อยกวํา  111 เมตร รอบโรงอาหาร 

136,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-สามารถรักษาความสะอาด 
ได๎งําย 
-  มีทํอระบายน้ าที่ระบายน้ าได๎
เป็นอยํางดี 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

 
 

 

37 โครงการกํอสร๎างเรือนเพาะ
ช าโรงเรียนเทศบาลหนอง
หญ๎าม๎า (รร.กีฬาท๎องถิ่น
จังหวัดร๎อยเอ็ด) 
 

-  เพื่อใช๎เป็นที่เพาะพันธุ๑กล๎า
ไม๎ดอกไปไม๎ประดับ 
-  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 
 

-  กํอสร๎างเรือนเพาะช าขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 1 หลัง 
 
 

131,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมีพันธุ๑พืชชนิดตํางๆ
ส าหรับปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
ตกแตํงอยํางเพียงพอ 
 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

 
 

 
38 โครงการปรับปรุงปูายช่ือ

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎า
ม๎า (รร.กีฬาท๎องถิ่นจังหวัด
ร๎อยเอ็ด) 

 

-  เพื่อปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับ
ช่ือท่ีได๎เปลี่ยนแปลงใหม ํ
-  เพื่อให๎เกิดความสวยงามแกํ
ผู๎พบเห็น 

-  จัดท าปาูยชื่อหน๎าโรงเรียนขนาด
กว๎างไมํน๎อยกวํา 6 เมตร ยาวไมํน๎อย
กวํา   11.50 เมตร  สูง   3.50 เมตร 

61,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมีปูายชื่อทีส่วยงาม
คงทนถาวร 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

39 โครงการจัดท าเหล็กดัดรอบ
อาคารหอพักนักกีฬา 4 ช้ัน 
หน๎า- หลัง โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า(รร.กีฬา
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด) 

-  เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
และทรัพย๑สินราชการ 
-  เพื่องํายตํอการดูแลความ
ปลอดภัยของนักกีฬาครูเวร 

-  จัดท าเหล็กดัดรอบอาคาร
ขนาดความกว๎าง 13.50 เมตร 
ยาว 36 เมตร ปิดรอบหน๎า-หลัง 
อาคารหอพักนักกีฬา 

561,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

-  นักกีฬามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 
-  ท าให๎ครูเวรดูแลความ
ปลอดภัยและควบคุมนักเรียนที่
อาจจะประพฤตินอกระเบียบ
โรงเรียนได๎งํายขึ้น 
 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

 
 
 
 

40 โครงการทาสีอาคารโรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า (รร.
กีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
 

- เพื่อให๎โรงเรียนและอาคารดู
สวยงาม นําอยูํอาศัย 
 
 

- ทาสีอาคารเรียนหลังท่ี 1  
(3 ช้ัน) จ านวน  24 ห๎องเรียน 
 
 

352,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- ท าให๎โรงเรียนสวยงาม 
- บรรยากาศในการจัดการเรียน
การสอนดีขึ้น 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

 
 

41 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียน 4/12 โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
 

- เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
- เพื่อให๎โรงเรียนมีความพร๎อมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

- กํอสร๎างอาคารเรียน 4/12 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันตาม
แบบ สน.ศท. 4/12  โดยกํอสร๎าง
ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่
ช ารุด  1  หลัง 
 

10,260,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมีห๎องเรียนเพียงพอ
กับความต๎องการของนักเรียน 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

42 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ า รางยู-ฝาวี คสล. 

-เพื่อกํอสร๎างและตํอเติมทํอ
ระบายน้ าอาคาร 3 และโรง
อาหารเช่ือลงสูํทํอระบายน้ า
ถนนใหญํภายในโรงเรียน 
-เพื่อแก๎ปัญหาน้ าทํวมขัง
เนื่องจากทํอระบายน้ าอาคาร 3
และโรงอาหารไมํมีที่ระบายน้ า 
 

- อาคาร 3และโรงอาหารมีที่
ระบายน้ าที่มาตรฐาน(รางยู ฝาวี) 
ขนาดความยาว 20 เมตร ลึก 80 
เซนติเมตร  กว๎าง0.55เมตร 

35,700 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- อาคาร 3 โรงอาหารมีที่
ระบายน้ า ชํวยแก๎ปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
 

43 โครงการตํอเติมรั้วโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

-  ตํอเติมรั้วโรงเรียนด๎านหลัง
อาคารอนุบาลให๎มีขนาดที่สูงขึ้น 
โดยใช๎ลวดหนามเพื่อรักษา
ทรัพย๑สินของทางราชการและ
ปูองกันอันตรายจากผู๎ไมํหวังด ี
 

-  ตอํเติมรั้วด๎านหลังอาคาร
อนุบาล ขนาดความสูงจากขอบรั้ว
ก าแพง 1 เมตร ยาว  128 เมตร 
 
 
 

10,900 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมีรั้วด๎านหลังที่สูงข้ึน 
-  รักษาทรัพย๑สินของทาง
ราชการ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
 

44 โครงการตํอเติมฝูาเพดาน
อาคารดนตรี 

-  เพื่อปรับปรุงอาคารดนตรีให๎
เป็นห๎องเก็บเสียงปูองกันเสียง
รบกวนทีมีผลกระทบกับวัดและ
ชุมชน 

-  อาคารดนตรีมีฝูาเพดานที่ใช๎
ส าหรับเก็บเสียงและกันความร๎อน
กว๎าง 11เมตร ยาว  18 เมตร  

191,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

-  อาคารเรียนมีความพร๎อมใน
การเรียนการแสดง 
-  โรงเรียนมีห๎องเก็บเสียง
ส าหรับการฝึกซ๎อมและการ
แสดงปูองกันเสียงรบกวน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

45 โครงการกํอสร๎างโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
 
 
 

- เพื่อตํอเติมหลังคาโรงอาหารโดย
เชื่อมระหวํางอาคาร 3 กับ อาคาร
อเนกประสงค๑รองรับนักเรียน ทีมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 
 

- โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได๎
มาตรฐานขนาดกว๎าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร จ านวน  1  หลัง 
 

547,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

 

-  โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได๎
มาตรฐานและเพียงพอตํอการใช๎
บริการของนักเรียน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
 

46 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียน 4/12 

-เพื่อใช๎เป็นห๎องเรียน 
-เพื่อใช๎เป็นห๎องพิเศษตํางๆ เชํน 
ห๎องพยาบาล ห๎องประชุม ห๎อง
คอมพิวเตอร๑ ห๎องสมุด 

- กํอสร๎างอาคารเรียน  4/12
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
ขนาดกว๎าง 18 เมตร ยาว 19 
เมตร ตามแบบ สน.ศท. 4/12 
จ านวน  1 หลัง 

10,260,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

- โรงเรียนมอีาคารเรียนท่ี
สวยงามและคงทนถาวร 
-  มีห๎องเรียนส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

47 โครงการซํอมแซมประตู
ด๎านหน๎าโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 
 
 

-เพื่อซํอมแซมแทนประตูอันเดิมที่
เริ่มจะทรุดโทรม 
-เพื่อเป็นการปูองกันทรัพย๑สินของ
ทางราชการ 

ซํอมแซมประตูด๎านหน๎าโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- ขนาดกว๎าง 7.50 เมตร สูง 
1.80 เมตร (บานคู)ํ  1 แหํง 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- เพื่อปูองกันการเสียหาย
ทรัพย๑สินของราชการ 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

48 โครงการทาสีอาคารเรียน
และบริเวณโดยรอบโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
 

- เพื่อเป็นการปรับปรงุภูมิทัศน๑
โรงเรียนให๎สวยงาม 

- ทาสีรอบบริเวณโรงเรียนพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 1,000 ตารางเมตร 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ให๎สวยงามยิ่งขึ้น 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

49 โครงการจัดท าปูายโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
บริเวณด๎านหน๎า 

-เพื่อความสวยงามและเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑ของโรงเรียนให๎
ดียิ่งขึ้น 

-สร๎างปูายช่ือโรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ  ขนาดกว๎าง  4.60  
เมตร  สูง  1.80  เมตร จ านวน 1 
ปูาย 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- โรงเรียนมีปูายโรงเรียนที่เป็น
สากล 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

50 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ 
 

-  เพื่อปูกระเบื้องและทาสี
บริเวณโรงอาหารเนื่องจากช ารุด
และทรุดโทรม 
 

- ปูกระเบื้อง 12 x 12   นิ้ว  พ้ืน
โรงอาหารขนาดกว๎าง  13.50  
เมตร  ยาว  18  เมตรจ านวน  1  
หลัง 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- บริเวณโรงอาหารมีสภาพ
สวยงามและสะอาดถูกหลัก
อนามัย 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

51 โครงการปูกระเบื้องอาคาร
เรียนประถมศึกษา 
 
 

- เพื่อให๎มีอาคารเรียนประถม
สะอาดเรียบร๎อยสวยงาม 
 

- ปูกระเบื้องอาคารเรียนประถม 
ขนาดกว๎าง  7  เมตร  ยาว  8  
เมตร   จ านวน   6ห๎อง 
 

246,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- โรงเรียนมีห๎องเรียนที่สะอาด
สวยงามดูแลรักษางําย 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

52 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าเสียรอบบริเวณโรงเรียน
และทํอระบายน้ าทิ้งคูคลอง
รอบเมือง 
 

-เพื่อให๎มีทํอระบายน้ าปูองกันน้ า
ทํวมขังบริเวณโรงเรียน 
-เพื่อให๎มีทํอน้ าทิ้งลงคลองรอบ
เมือง 
 

-กํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบๆ
บริเวณโรงเรียนขนาดกว๎าง 30 ซม.
ลึก 50 ซม. ยาว 130 เมตร 
 
 
 

195,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

-  โรงเรียนสามารถระบายน้ า
เสียออกได๎อยํางรวดเร็ว 
-สภาพแวดล๎อมท่ีสวยงาม 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

53 โครงการกํอสร๎างปูายช่ือ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎มีปูายชื่อโรงเรียนให๎
นักเรียนผู๎ปกครองชุมชนได๎ทราบ
ช่ือของโรงเรียนที่ชัดเจน 

-  กํอสร๎างปูายช่ือโรงเรียนขนาด
กว๎าง  8 เมตร สูง 3.20 เมตร 
จ านวน  1 ปูาย 

368,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

 

-  มีปูายชื่อโรงเรียนที่ได๎
มาตรฐานและสวยงาม 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

54 โครงการกํอสร๎างปูายนิเทศ
พร๎อมหลังคา 2 ด๎าน 
 
 
 

-  เพื่อให๎มีปูายประชาสัมพันธ๑แจ๎ง
ให๎ผู๎ปกครองชุมชนได๎รับทราบ
ขําวสารตํางๆ ของโรงเรียน 
 

-  กํอสร๎างปูายนิเทศขนาดยาว 
4.40 เมตรสูง 3 เมตร หลังคา
โค๎ง 1.50 เมตร จ านวน  2 ปูาย 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 

 

- 
 

 

-  โรงเรียนมปีูายนิเทศท่ี
สวยงามและคงทนถาวร 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

55 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อปูองกันทรัพย๑สินของ
โรงเรียนภายในอาคารเรียน 

-  ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนช้ัน
ลําง (ห๎องเรียน)  ขนาด  1.80  
เมตร x 1.35  เมตร  จ านวน  
28  ชุด 
- ติดตั้งเหล็กดัดชํองลม  ขนาด  
0.65  เมตร x 1.80  เมตร  
จ านวน  28  ชุด 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 

 

- 
 

 

-  โรงเรียนมีความปลอดภัยใน
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

56 โครงการติดตั้งเหล็กดัด 
โรงอาหารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-เพื่อปูองกันทรัพย๑สินภายใน 
โรงอาหาร 

-  ติดตั้งเหล็กดัดโรงอาหาร ขนาด  
1.30  เมตร x 3.00  เมตร  
จ านวน  8  ชุด 
 

13,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

-  โรงอาหารมีความปลอดภัย
ในทรัพย๑สิน 
-   ปูองกันการโจรภัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

57 โครงการกํอสร๎างสนามทราย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎มีสนามทรายส าหรับ 
การออกก าลังกายและท า
กิจกรรม 
 

- กํอสร๎างสนามทราย ขนาดกว๎าง  
8  เมตร  ยาว  8  เมตร  พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา64  ตารางเมตร 
 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- 
 

 

- 
 
 

 

-  นักเรียนมีสถานท่ีส าหรับการ
ออกก าลังกายที่ปลอดภัย 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

58 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
และระบบน้ าโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 

-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน๑โรงเรียน
โดยปรับปรุงพ้ืนให๎สูงขึ้นปูองกัน
น้ าทํวม 
 

-  กํอสร๎างถนน คสล. โดยแยกเป็น 
3 ชํวงตํอเนื่อง  ดังนี้ 
- ชํวงที่ 1 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว๎าง  6 
เมตร ยาว 65.50  เมตร 
- ชํวงที่ 2 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว๎าง  4 
เมตร ยาว 35  เมตร 
- ชํวงที่ 3 กํอสร๎างถนน  คสล. 
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว๎าง  3.5 
เมตร ยาว 34  เมตร 
 

620,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

-  น้ าไมํทํวมขัง 
-  ไมํมีแหลํงแพรํเช้ือของโรค 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

59 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสื่อการ
เรียนการสอน อุปกรณ๑ที่
เกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ
ทันสมัย สามารถเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อพัสดุ  ดังนี ้
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร๑แบบพกพา 
(แท็บเล็ต) พร๎อมอุปกรณ๑ ให๎กับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ดังนี ้
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 470 คน  
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 470 คน  
-  ส าหรับครูผู๎สอน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 15 คน  
-  ส าหรับครูผู๎สอน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 15 คน  
-  โทรทัศน๑สี ขนาดไมํน๎อยกวํา  46  
นิ้ว จ านวน  28  เครื่อง  
-  อุปกรณ๑ควบคุมการสอน  
จ านวน  28  เครื่อง 
 
 
 

3,998,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
1,278,400 

 
1,372,400 

 
43,800 

 
43,800 

 
840,000 

 
420,000 

- 
 
 

 
 

 

- 
 

 
 
 

 

-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมีพัสดุประจ าห๎อง
และมีสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ๑เกี่ยวกับการเรียนที่
เพียงพอและทันสมัย  สามารถ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการประกวดส านัก
ทะเบียนดีเดํน 

-  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส านัก
ทะเบียนท๎องถิ่นให๎สามารถบริการ
ประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ๑ที่
ก าหนด 
 

-  สํงส านักทะเบียนเข๎ารํวม
ประกวดตามโครงการคัดเลือก
ส านักทะเบียนดีเดํนของสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศไทย 
-  พัฒนาส านักทะเบียนให๎ได๎
มาตรฐานตามหลักเกณฑ๑ที่
ก าหนด 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ส านักทะเบียนฯ ได๎รับการ
พัฒนาได๎มาตรฐาน P.S.O 
และสามารถบริการประชาชน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
-  ส านักทะเบียนฯ ได๎รับ
รางวัลจากการประกวด 
ส านักทะเบียนดีเดํน 
 
 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

2 โครงการเสริมสร๎างความ 
พึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการ 
 
 
 

-  เพื่อจัดพิมพ๑การ๑ดอวยพรวันเกิด
ให๎ส าหรับเด็กท่ีมาแจ๎งเกิดที่ส านัก
ทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเสริมสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเทศบาลกับประชาชน 

ประชาชนท้ังในเขตและนอกเขต
เทศบาลฯ ท่ีมาแจ๎งเกิด โดย
ด าเนินการ ดังนี้  ดังนี ้
1)  จัดท าการ๑ดอวยพรวันเกิด ปีละ  
3,000  แผํน 
2)  ผู๎ใช๎บริการที่อยูํในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ประชาชนมีความพึงพอใจ
และมีความสุขเมื่อมาขอรับการ
บริการ 

งานทะเบียนราษฎร
ส านักปลัดเทศบาล 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

3 โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎ด๎านการทะเบียน 
ราษฎร 
 

-  เพื่อให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียน
ราษฎรแกํประชาชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ภารกิจของ
งานทะเบียนราษฎรและ
ศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ด๎านการ
ทะเบียนราษฎรแกํประชาชนทางสื่อ
ตําง ๆ เชํน สถานีวิทยุท๎องถิ่นวาไรตี้
ฯ ของเทศบาลฯ , แผํนพับ , 
วารสาร เป็นต๎น 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ประชาชนผู๎มาใช๎บริการ
ได๎รับความรู๎และสามารถ
น าเอกสารมาขอรับบริการ
ได๎อยํางถูกต๎อง 
 

- งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

4 โครงการอบรมเครือขําย
อาสาสมัครชุมชนด๎าน 
การทะเบียนราษฎร 
 

-  เพื่ออบรมอาสาสมัครฯ ซึ่งเป็น
ตัวแทนประจ าชุมชนในการติดตํอ
ประสานงานกับส านักทะเบียน
ท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ใน
ด๎านการทะเบียนราษฎร 
-  อบรมเครือขํายเพื่อทบทวนและ
ทดแทนในกรณีลาออกหรือกรณี
อื่นๆ 

-  จัดอบรมเครือขํายอาสาสมัคร
ชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
จ านวน  60-100  คน  โดย
ด าเนินการ  ดังนี ้
1)  คัดเลือกประชาชนในชุมชนทั้ง  
20  ชุมชน ๆ ละ 3-5 คน  ท่ีมีอายุ
ตั้งแตํ 18  ปีขึ้นไป มีความรู๎
ความสามารถในการพูด อําน เขียน 
ภาษาไทยได ๎
2)  อบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎นด๎านการ
ทะเบียน อาทิ  ทะเบียนราษฎร , 
ทะเบียนช่ือบุคคล , ทะเบียน
ครอบครัว , บัตรประจ าตัวประชาชน 
และ พ.ร.บ. ตําง ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมี
ความรู๎และสามารถหา
ข๎อมูลด๎านการทะเบียน
จากเครือขํายเพื่อการ
ขอรับบริการให๎ได๎รับความ
สะดวก  รวดเร็ว 
-  การส ารวจปรับปรุงด๎าน
งานทะเบียนมีข๎อมูลที่
ถูกต๎องตรงกับความเป็น
จริง 
 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

5 
 

โครงการบริการด๎านการ
ทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ 
 

-  เพื่ออ านวยความสะดวกแกํ
ประชาชนท่ีมาใช๎บริการได๎รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 
 

-  ออกบริการด๎านการทะเบียนและ
บัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่  
เชํน  โรงเรียน , ชุมชน และพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็ว 

 - งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

6 โครงการส ารวจบุคคลในบ๎าน
และปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร 
 

-  เพื่อส ารวจตรวจสอบรายการ
บุคคลสัญชาติไทยและคนซึ่งไมํมี
สัญชาติไทยทุกกลุํม 
-  เพื่อปรับปรุงข๎อมูลและรายการ
ในทะเบียนบ๎านให๎ถูกต๎องและเป็น
ปัจจุบัน 

-  ส ารวจบุคคลในบ๎านและปรับปรุง
รายการในทะเบียนบ๎าน โดยส ารวจ
กลุํมบุคคล ได๎แก ํ
1)  กลุํมบุคคลที่มีช่ือและรายการใน
ทะเบียนบ๎าน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) 
2)  กลุํมบุคคลผู๎สูงอายุและเสี่ยงตํอ
การท าให๎ฐานข๎อมูลไมํตรงกับความ
เป็นจริง 
3)  กลุํมคนตํางด๎าวตําง ๆ 
4)  กลุํมบุคคลที่พักอาศัยอยูํบ๎านพัก
ของทางราชการและพนักงานสถาน
ประกอบการขนาดใหญํที่เข๎ามาอาศัย
ในเขตเทศบาล 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  มีข๎อมูลรายการทะเบียน
ราษฎรที่ถูกต๎องตรงความ
เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
-  งํายตํอการตรวจสอบ 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ส่วนที่  7 
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ส่วนที่  7 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล 

  คณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด     ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน๎นการ
วางแผนแบบมีสํวนรํวมจากภาคประชาคมเมือง   เมื่อน าแผนไปสูํการปฏิบัติ    กระบวนการสุดท๎ายของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพ่ือให๎กระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2548 ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย 

1. สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  มีอ านาจหน้าที่ 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นตํอสภาเทศบาล,  ผู๎บริหารท๎องถิ่น ,   เพ่ือให๎ผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      ได๎ก าหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตามแผนพัฒนาเทศบาล   เพ่ือตรวจสอบวําการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎
หรือไมํ    ซึ่งประกอบด๎วย   4   ขั้นตอน    ดังนี้ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดของงาน   โดยผู๎ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา 
เทศบาลจะต๎องก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว๎ 

2. การสังเกตและการตรวจทาน เมื่อก าหนดมาตรฐานของงานแล๎ว ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
จะต๎องสังเกตตรวจสอบการด าเนินงาน 

3. เปรียบเทียบผลงานกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎  เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล๎วน าข๎อมูล 
หรือผลงานที่ได๎บันทึกไว๎มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด 

4. การปรับปรุงแก๎ไข  หากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎กับผลงานมีความใกล๎เคียงกันแสดงวําการ 
ด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎  แตํหากผลงานมีความแตกตํางกันมากจะต๎องท าแนว
ทางแก๎ไขตํอไป 
 
 



234 

 

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เกณฑ๑ท่ีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดก าหนดขึ้น  จุดประสงค๑เพ่ือให๎การด าเนินงานในด๎านการ
ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามท่ีตั้ง
ไว๎ โดยเกณฑ๑พิจารณาประกอบด๎วย  7  ด๎าน   ดังนี้ 
  1.  ด๎านการบรรลุเปูาหมาย   เกณฑ๑นี้ จะประเมินผลกับโครงการใหญํ ๆ  ที่สํงผลกระทบถึง
ความเป็นอยูํของประชาชน  สังคม  และใช๎เงินงบประมาณสูง 
  2.  ด๎านเศรษฐกิจ พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด๎านตําง ๆ เชํน  การผลิต
เพ่ิมข้ึนการบริโภคเพ่ิมข้ึน ประชากรมีรายได๎เพ่ิมข้ึนและตอบสนองความต๎องการของประชาชนโดยสํวนรวม 
  3.  ด๎านสังคม   พิจารณาจากการกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคมหรือไมํขัดกับ
ความเชื่อถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คํานิยมและทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีนั้นหรือไมํ  
  4.  ด๎านการเงิน    เป็นการวิเคราะห๑ความคุ๎มคําของผลที่ได๎รับ 
  5. ด๎านเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการด าเนินการตามโครงการวําถูกต๎องหรือไมํ  
ผลของงานตรงตามท่ีก าหนดหรือไมํ 
  6. ด๎านสิ่งแวดล๎อม  เป็นการศึกษาวํา โครงการสํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมมากน๎อย
เพียงใด  เชํน  ภาวะอากาศเป็นพิษ   ควันพิษ   น้ าเนํา 

7.  ด๎านการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม   โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาวําโครงการกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมโดยสํวนรวม  ไมํกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง  สํงผลตํอประสิทธิภาพ
ทางการเมืองการบริหารของรัฐ 

ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได๎ด าเนิ นการติดตามแผนพัฒนาทุกเดือน  
และได๎เสนอให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลระยะที่   1   เดือนตุลาคม  2556  –  มกราคม  2557 
2. การติดตามและประเมินผลระยะที่   2   เดือนกุมภาพันธ๑ –  พฤษภาคม   2557 
3. การติดตามและประเมินผลระยะที่  3   เดือนมิถุนายน  –  กันยายน   2557 

 
 
 
 
 

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



คณะผู๎จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท๑   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
นายนุชากร  มาศฉมาดล    รองนายกเทศมนตร ี
นายเรืองรัตน๑  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตร ี
นายวัฒนพงษ๑  ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตร ี
นายคมกริชจุรีมาศ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ดร.สาธิตกฤตลักษณ๑    เลขานุการนายกเทศมนตร ี
นายพีรพงศ๑  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตร ี
นายสุเวช    ชัยทองด ี    ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นายธีรพล  ขวัญรัมย๑    รองปลัดเทศบาล 
 

ที่มาของข๎อมูล 
ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักการศึกษา 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
สถานธนานุบาล 
ประชาคมเมือง  สํวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง 
 

ฝุายบรรณาธิการ 
นายสุเวช ชัยทองด ี   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นายธีรพล   ขวัญรัมย๑   รองปลัดเทศบาล 
นายธนพนธ๑ ปฐมก าเนิด   รก.ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวกรชนก  ยุคะลัง    หัวหน๎าฝุายแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวทัศนา  เมืองครุธ   เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน 7ว 
นางดารณี  ชัยมานะพร   เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน 7ว 
นายสุริยา  ทองห๎าว    นักวิชาการคลัง 5 
นางสาวนฤสรณ๑  ตรีกุล    เจ๎าพนักงานธุรการ 6ว 
นางสาววรัชยา  วรกิจไพบูลย๑   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 


