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แผนพัฒนาสามปี 
ส่วนท่ี  1  

                                            บทน า 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน  พ.ศ.2548 ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  
โดยแผนพัฒนาสามปีมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าและครอบคลุมระยะเวลาสามปี   
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

  เทศบาลในฐานะที่เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชน   
จึงได๎จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) อยํางมีสํวนรํวมขึ้น  เพื่อให๎ประชาชนในเขตเทศบาล 
ได๎มีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็น รํวมวางแผนงาน และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ   
รํวมก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อให๎การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎มากที่สุด 

ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ก าหนด 
วิสัยทัศน๑   ยุทธศาสตร๑    แนวทางการพัฒนาโครงการ  ในระยะเวลา สามปี  (พ.ศ. 25 60 - 2562)  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท๎องถ่ิน ในการจัดท าแผนพัฒนาในป๓จจุบันมุํงเน๎นให๎คณะกรรมการ พัฒนา
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   หนํวยงานภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคประชาสังคม และประชาชนใน ชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินมากข้ึน เพื่อเป็นการแก๎ป๓ญหาและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางถูกต๎องและน าไปสูํการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดเป็นเมืองที่นําอยูํ  ผู๎คนมี 
คุณภาพชีวิตที่ดี   

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

   แผนพัฒนา สามปี เป็นเอกสารที่ตํอเนื่องจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ เป็นแผนที่มี
ความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี  กลําวคือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินใช๎แผนพัฒนา
สามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่
จะจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีนั้น  ไปจัดท างบประมาณเพื่อให๎กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด๎วยความรอบคอบและผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณ
รายจํายประจ าปีกลําวคือ เป็นการท าแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว๎แล๎วในแผนยุทธศาสตร๑มาพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญในชํวง สามปี  โดยมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ในลักษณะ  
ที่จะน าไปบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาประจ าปีและในเอกสารงบประมาณประจ าปีควรต๎องมีสภาพความพร๎อม
อยํางน๎อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไป 
ได๎ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลลัพธ๑ที่จะได๎รับจากโครงการ / กิจกรรม 
   2.  กิจกรรมที่อยูํในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามป ีควรมีความพร๎อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให๎ สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาทีจ่ะน าไปใช๎
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ตํอไป   
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แผนพัฒนาสามปมีีลักษณะกว๎างๆ ดังตํอไปนี ้
   1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
   2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วง 
ระยะเวลาสามป ี
   4.  เป็นเอกสารที่ จะแสดงความเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากับ
งบประมาณรายจํายประจ าป ี

   1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
     1.2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ๑ และความเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
และการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี  และการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยได๎มีการก าหนด
แผนงาน/โครงการรวมทั้งรายละเอียดประมาณการ 
   1.2.2  เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาในห๎วงระยะเวลา สามปี โดยจะต๎อง
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา และสามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค๑ของการพัฒนาตามกรอบ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล 
   1.2.3  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการตํางๆ ให๎อยูํ ในลักษณะที่ พร๎อมจะบรรจุใน
แผนพัฒนาประจ าปี  เอกสารงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 
   1.2.4  เพื่อให๎เป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี และใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และ
ให๎บริการสาธารณะ แกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   หลังจากที่ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร๑แล๎วก็จะต๎องถึงข้ันตอนในการแปลงสูํ การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได๎ก าหนด
ข้ันตอนการจัดท าเป็นแนวทางให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินน าไปด าเนินการ  7 ข้ันตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดท าแผน 

   1. หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข๎าพบผู๎บริหารท๎องถ่ินเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค๑ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎ผู๎บริหา รค านึง ถึงภารกิจที่
จะต๎องด าเนินการตํอไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนา สามปี ห๎วงปี พ.ศ.25 60  
ถึง 2562 ผํานปลัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินให๎ ผู๎บริหารท๎องถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลําวจะเป็นการ 
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว๎อยํางชัดเจน   
   2.  หนํวยงานที่รับผิดชอบ แจ๎งโครงการที่ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ ได๎แกํ 
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน หนํวยงานภายใน  
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน และประชาคม 
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 ขั้นตอนท่ี 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

   1. ในข้ันตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร๑  
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ป๓ญหาความ
ต๎องการของท๎องถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร๑การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
เพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน 
   2.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน จัดการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน   
ประชาคมท๎องถ่ินและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรํวมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในครั้ง
แรกให๎เวทีการประชุมรํวมกัน คัดเลือกยุทธศาสตร๑การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช๎เป็น แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ตํอไป  แตํส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา สามปีครั้งตํอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี )  ให๎เวทีการประชุมรํวม
พิจารณาทบทวนดูวําจากยุทธศาสตร๑แนวทางการพัฒนาที่ได๎คัดเลือกและโครงการ / กรรมที่ก าหนดไว๎  ยังมี
ความเหมาะสมหรือไมํ ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดท าแผนพัฒนา สาม ปี ในปีตํอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช๎เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนา สามปีก็ได๎รวมทั้ง
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได๎ 
   3.  เมื่อได๎แนวทางการพัฒนาแล๎วเวทีการประชุมรํวมพิจารณาวําจะมีโครงการ /กิจกรรม
อะไรบ๎างที่ต๎องด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช๎เป็น
กรอบในการพัฒนา 
   4.  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในข้ันตอนน้ี จะต๎องมี
การด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร๑หรือระหวํางแนวทางการพัฒนา 
   (2) ให๎พิจารณาน าโครงการ  /  กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี
   (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อที่ จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีได๎อยํางเหมาะสม เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของยุทธศาสตร๑การพัฒนา อาจจะ
ต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องนานกวํา สามปี ดังนั้นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจึงจ าเป็นต๎องพิจารณาแนวทางการ
จัดท าโครงการ  / กิจกรรมที่ตํอเนื่องไปในระยะยาวด๎วย  ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถระบุไว๎ในชํวงสามปีของการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีได๎   
   (4)  เนื่องจากกิจกรรมที่ จะต๎องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะต๎องค านึงถึงสิ่งตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
   -  งบประมาณรายรับ  รายจํายขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  

-  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
-  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข๎ามารํวมด าเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการใน 

เรื่องนั้น  เมื่อพิจารณาด๎านตําง ๆ  ดังกลําวแล๎วจะต๎องแยกประเภทของโครงการออกอยํางน๎อย  3 ประเภท  
คือ 
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1. โครงการที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินด าเนินการเอง   กลําวคือ   มีขีดความสามารถ 
ทั้งทางด๎านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ๑  และความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได๎เอง 

2. โครงการที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอุดหนุนให๎หนํวยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อให๎เกิด 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยูํในอ านาจหน๎าที่  แตํอ งค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินไมํ 
สามารถหรือไมํ ประสงค๑ จะด าเนินการ  จึงมอบให๎หนํวยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนให๎ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  
   3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารสํ วนกลาง   
สํวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญํ   
หรือเป็นโครงการที่หนํวยงานดังกลําวเป็นหนํวยปฏิบัติและมีหน๎าที่จัดบริการสาธารณะดังกลําวอยูํแล๎ว  ทั้งนี้
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูํแล๎ว   
โดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่ จะเสนอขอรับการสนับสนุนต๎องอยูํในเงื่อนไขของการขอรับเงิน  อุดหนุน
เฉพาะกิจดังกลําว) 

  ขั้นตอนท่ี 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการจัดท าแผนพัฒนา สามปี  ซึ่งนอกจากจะต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปแล๎ว  ยัง
จะต๎องวิเคราะห๑วํายุทธศาสตร๑การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต๎องการข๎อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ
ต๎องการข๎อมูลของห๎วงเวลาใด  และจะเก็บข๎อมูลจากแหลํงใด  เพื่อเป็นข๎อมูลที่จะน ามาวิเคราะห๑แนวทางการ
พัฒนาโครงการ /กิจกรรมได๎อยํางถูกต๎อง  โดยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องเก็บข๎อมูลทั้งข๎อมูลภายใน
องค๑กรและข๎อมูลภายนอก   เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห๑  SWOT  (การวิเคราะห๑  จุดแข็ง  จุดอํอน โอกาส 
และอุปสรรค) ได ๎
   2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ประกอบด๎วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
   1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
   2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
   3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
   4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี 

   โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
   1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน   สรุปผลการพัฒนาที่ผํานมาและ
น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน  ประชาคมท๎องถ่ิน  และหนํวยงาน  
ที่เกี่ยวข๎องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท๎องถ่ินในรอบปีที่ผํานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและใน  
เชิงคุณภาพ  

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
   หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผํานมาแล๎วให๎ที่ประชุมตามข๎อ  1  รํวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร๑การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนารวมทั้งสอดคล๎องกับป๓ญหาความต๎องการ  
ของประชาคม /ชุมชนในห๎วงระยะเวลาสามปี   
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  ในกรณีที่เห็นวํามียุทธศาสตร๑การพัฒนาใดที่ยังไมํได๎ก าหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร๑  
การพัฒนา  แตํมีความจ าเป็นเรํงดํวนที่ จะต๎องก าหนดข้ึนใหมํ ก็อาจก าหนดข้ึนได๎  แตํทั้งนี้ต๎องแสดงให๎เห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงค๑ที่มีความสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน๑การพัฒนา
ท๎องถ่ิน   
   3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
   ภายใต๎ยุทธศาสตร๑จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ของยุทธศาสตร๑การพัฒนาทั้งสิ้นแตํมีความส าคัญความจ าเป็นเรํงดํวนมาก
น๎อยแตกตํางกันที่ประชุมตามข๎อ  1  จะต๎องรํวมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการ
จัดล าดับความส าคัญดังกลําวไมํได๎หมายความวําแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยูํในล าดับ
หลังๆ จะไมํต๎องน ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได๎รับการพิจารณาแล๎ววํา
ต๎องด าเนินการ แตํในห๎วงระยะเวลา 3 ปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ าเป็นต๎องน ามาเน๎นการ
ปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตํวิธีงํายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน  หรือ วิธีการ
จัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร๑อาจใช๎วิธี Rating Scale หรือวิธี  Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่น ๆ ซึ่งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินแตํละแหํงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได๎ตามความเหมาะสม 
   4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามป ี
   หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล๎ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจวําจะน าแนวทาง  
การพัฒนาเหลําน้ันมาด าเนินการ  แตํในการตัดสินใจเลือกนั้น   ควรจะได๎วิเคราะห๑ถึงความเป็นไปได๎ในทาง
ปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช๎การตัดสินใจของแตํละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวน
และยืนยันการจัดล าดับวํามีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติจริงหรือไมํ   จึงควรน าแน วทางการพัฒนามาท าการ
วิเคราะห๑จุดแข็ง  จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

   ขั้นตอนท่ี  4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
   1. หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีแล๎ว ให๎ที่ประชุมรํวมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค๑ของยุทธศาสตร๑การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค๑ของยุทธศาสตร๑การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา ที่สอดคล๎องกับ  
แนวทางการพัฒนาในชํวงสามป ี
   2. ในข้ันตอนน้ี ที่ประชุมจะรํวมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต๎อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการยํอมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุม
จะต๎องพิจารณาในประเด็นดังตํอไปนี้ด๎วย คือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต๎องด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนา 
ที่ก าหนดอยํางรอบคอบ  เพื่อให๎ได๎โครงการ / กิจกรรมที่ ครบถ๎วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมที่องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินด าเนินการเอง โครงการ /กิจกรรมที่รํวมด าเนินการกับหนํวยงานอื่น หรือโครงการ /
กิจกรรมที่หนํวยงานอื่นเป็นผู๎ด าเนินการ 
  (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต๎แนวทาง
เดียวกันและระหวํางแนวทางการพัฒนา 
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    (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งใน ด๎านกระบวนการการด าเนินงาน และใน 
ด๎านของผลการด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีตําง ๆ  ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  

(4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม จากความจ าเป็นเรํงดํวน ขีดความสามารถทาง 
ทรัพยากรการบริหารขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลา 

ขั้นตอนท่ี  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินพิจารณา คัดเลือกโครงการ  
ที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี   มาจัดท า. ารายละเอียดโครงการในด๎านเปูาหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ๑  งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยเน๎นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา สามปี เพื่อให๎สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปีได๎ตํอไป 

  ขั้นตอนท่ี  6   การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน จัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี 
   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด๎วย
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน ประชาคมท๎องถ่ิน  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อเสนอรํางแผนพัฒนา สามปี
และรับฟ๓งความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แล๎วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ๑ตํอไป  
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินน ารํางแผนพัฒนา สาม ปี 
ที่ปรับปรุงแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ินเพื่อพิจารณา 

   ขั้นตอนท่ี  7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
   1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอรํางแผนพัฒนา สามปีที่ผํานการพิจารณา เพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถ่ิน   
   2. ผู๎บริหารท๎องถ่ินพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎ 
   3. เมื่อผู๎บริหารท๎องถ่ิน ประกาศใช๎แผนพัฒนา สามปี และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ๎งสภา
ท๎องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค๑การบริหารสํวนจังหวัด  อ าเภอ   หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง รวมทั้งประกาศให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบโดยทั่วกัน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

   การจัดท าแผนพัฒนา สามปี เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินได๎
พิจารณาอยํางรอบคอบให๎เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตํางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง
และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน   เพื่อให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  น ามาตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถ่ินอยํางมีประสิ ทธิภาพเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 



 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเป็นเครื่องมืออยํางหนึ่งที่จะชํวยให๎เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนา
ได๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพประหยัดทั้งด๎านระยะเวลาบุคลากรวัสดุอุปกรณ๑และ
งบประมาณเพราะได๎มีการวางแนวทางการใช๎ทรัพยากรทุกๆด๎านไว๎กํอนแล๎วโดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าปีได๎เน๎นในเรื่องการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักในการพัฒนาเพื่อน ามาคัดเลือกและจัดท า
รายละเอียดแผนงาน /โครงการให๎ตอบสนองตํอป๓ญหาความ 
ต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลได๎อยํางแท๎จริง 

  สรุปผลการพัฒนาได้ดังน้ี  

  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมา ณ ตารางเปรียบเทียบ จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2558 - 2560)  แผนเพิ่มเติม ฉบับที่  1 , 2 และ  3  กับโครงการที่ด าเนินการ
จริง ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ
ในแผน 

พัฒนาสามปี 

จ านวน
โครงการ

ได้รับ
งบประมาณ  

จ านวน
โครงการ

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

2.การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ   

3.การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   

5.การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   

6.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง 
การปกครอง    

32 

7 

62 

73 

22 

110 

19 

4 

62 

71 

15 

90 

10 

3 

57 

64 

7 

53 

9 

1 

5 

7 

8 

37 

รวม 306 261 194 67 

 

แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามป ี
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  พ ศ      -      
แผนเพ่ิมเติมฉบับที ่      และ   ประจ าปี      

 
                
           กราฟแสดงผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ไปปฏิบัติ 
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2.2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองเมืองร้อยเอ็ด (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอํอน (Weakness) 
S1 ด๎านการบริหารงานบุคคล เทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด 

ได๎มีการแบํงสํวนราชการออกเป็น  2ส านัก และ 5
กอง ดังนี้  ส านักปลัดเทศบาล , ส านักการศึกษา    
(มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8 แหํงและศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 2 แหํง),กองคลัง,กองชําง,กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม, กองวิชาการและแผนงาน ,                   
กองสวัสดิการสังคม ,หนํวยงานตรวจสอบภายใน
และสถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า 1 แหํง) ซึ่งในแตํ
ละส านัก/ กองได๎มีการแบํงหน๎าที่รวมทั้งก าห นด
ความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงานด๎านตํ าง ๆ ไว๎
อยํางชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่แนํนอนท าให๎
การติดตอํสื่อสารภายในองค๑กรสะดวกและรวดเร็ว             
งํายตํอการสั่งงานและบังคับบัญชา การติดตํอ               
สื่อสารภายในองค๑กรมีทั้งอยํางเป็นทางการ และไมํ
เป็นทางการ รวมทั้งมีการติดตํอสื่อสารแบบสอง
ทาง ( Two Ways Communication)  คือ จาก
ผู๎บังคับบัญชาสูํผู๎ปฎิบัติในรูปของการสั่งการบังคับ
บัญชาและจากผู๎ปฎิบัติถึงผู๎บังคับบัญชาในรูปของ
การให๎ข๎อมูลหรือข๎อเสนอแนะตําง ๆ เพื่อเป็น
ข๎อมูลให๎ผู๎บังคับบัญชาพิจารณาในการตัดสินใจสั่ง
การ 

W1 ด๎านบุคลากรหลักของเทศบาล บุคลากร
บางสํวนยังขาดทักษะและขาดความ                  
ช านาญที่ส าคัญในการปฏิบัติหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ 

S2 ระบบฐานข๎อมูล เทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด ได๎มีการ
จัดท าข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ ( GIS) ด๎านแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย๑สิน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการ
จัดเก็บภาษีเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎กับเทศบาล 

W2 บุคลากรบางสํวนยังขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในตัวบทกฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ 
รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตํางๆ ท าให๎
บางครั้งเกิดการปฏิบัติราชการที่ไมํถูกต๎อง 

  W3 ด๎านทรัพยากรเค รื่องมือ และอุปกรณ๑ใน
การปฏิบัติหน๎าที่ เทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด
เป็นเทศบาลขนาดใหญํ มีบุคลากรจ านวน
มาก แตํอุปกรณ๑ในการท างานยังไมํ 
เพียงพอ  ท าให๎บางครั้งในการปฏิบัติงาน
จึงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  W4 ด๎านการจัดเก็บภาษีภายในเขตเทศบาลยัง
ไมํสามารถจัดเก็บได๎ 100 ประกอบกับ
การจัดสรรงบประมาณมีไมํเพียงพอตํอ
การบริหารจัดการ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

O1 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ให๎การ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน รวมทั้ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมีอ านาจ
หน๎าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน๑
ของประชาชนในท๎องถ่ิน โดยที่มีหนํวยงานราชการ
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค รํวมกันสํงเสริมและ
สนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํ เทศบาลนอกจากนี้
นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐท าให๎ท๎องถ่ิน มี
อ านาจหน๎าที่ ในบริหารจัดการได๎อยํางคลํองตัวมาก
ข้ึน เชํน ด๎านสิ่งแวดล๎อมเมืองได๎แกํ ขยะ บ าบัดน้ าเสีย 
และด๎านสาธารณสุข 

T1 สถานการณ๑ทางการเมืองยังขาดเสถียรภาพมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบํอย ซึ่งในแตํละ
รัฐบาลมักมีนโยบายที่แตกตํางกัน จึงเป็นเหตุ
ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่อยูํใกล๎ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดหนํวยงานหนึ่ง จะต๎องรับ
นโยบายหลายๆด๎าน จึงท าให๎ไมํสามารถ ตอบ 
สนองนโยบายได๎ทุกด๎าน ท าให๎การพัฒนา
ลําช๎า และไมํ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเทํา 
ที่ควรนอกจากนี้สภาวการณ๑ทางด๎าน
เศรษฐกิจที่ ไมํแนํนอน ทั้งใน ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ท าให๎
การพัฒนาท๎องถ่ินเป็นไปอยํางลําช๎า 

O2 เทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาด ใหญํมีความ
พร๎อมทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่ดี และมี
ความสามารถในด๎านการบริการสาธารณะได๎เป็นอยําง
ดี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา สถานที่
ราชการ รวมทั้งสถานบริการในด๎านตํางๆเชํน ธนาคาร
พาณิชย๑  จ านวนมาก ซึ่งสามารถรองรับการเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 

T2 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีป๓ญหาตํอ
การศึกษาของวัยรุํน กลําวคือป๓จจุบันเยาวชน 
นักเรียน  นักศึกษา มีคํานิยมในการด าเนิน
ชีวิตตามแบบตะวันตกมากข้ึน เชํน การเที่ยว
สถานบริการ  การแตํงตัวตามแฟช่ัน การใช๎
สินค๎าเกินความ จ าเป็นท า ให๎เป็นอุปสรรค
ส าคัญของการพัฒนา 

O3 ชุมชนเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด  เป็นชุมชนที่อบอุํนและ
เข๎มแข็ง ถึงแม๎วําภายในเขตเทศบาลเมืองจะเป็นสังคม
ที่ลักษณะตํ างกัน คือ  สังคมเมืองและสังคม ชนบท
แออัดบางสํวน แตํชาวชุมชนของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ก็สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางกลมกลืน ทั้งทางด๎าน
วัฒนธรรม ประเพณี และการด าเนินวิถีชีวิต 
นอกจากนี้ในการด าเนินการตําง ๆ ของทางสํวน
ราชการยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากภาคสํวน
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาคประชาคมเมือง และภาค
ชุมชนเมืองตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาล หรือการสนับสนุนการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานของ 
เทศบาล    

T3 การขยายตัวของเมืองที่ ขยายตัวอยํางรวดเร็ว
ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงใน
เขตเทศบาลที่เพิ่มข้ึนอยํางรวดเร็ว  ท าให๎
ประชาชนมีความต๎องการทางการบริการ
สาธารณะเพิ่มข้ึนมากซึ่งท าให๎ไมํสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎
อยํางครอบคลุมและทั่วถึงนอกจากนี้แรงงาน
ตํางด๎าวที่เข๎ามาท างานในเขตพื้นที่เทศบาล
สํงผลให๎วิถีชีวิตของประชาชนด้ังเดิม
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมไปถึงท าให๎เกิด
ป๓ญหาด๎านตําง ๆ เพิ่มข้ึนด๎วย เชํน ป๓ญหายา
เสพติด ป๓ญหาอาชญากรรม หรือป๓ญหา
แรงงานตํางด๎าว เป็นต๎น 

O4 เทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด มีสภาพภูมิทัศน๑ที่ สวยงาม
เหมาะสมตํอการพัฒนาไปสูํเมืองนําอยูํในอนา คตได๎ 
เนื่องจากมีสวนสาธารณะที่ไว๎ให๎ประชาชนได๎พักผํอน
ขนาดใหญํใกล๎เขตชุมชน 

T4  

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห๑ SOWT 
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2.3  การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  (ปีงบประมาณ 2558) 
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ประจ าปี  พ .ศ. 2558   การพัฒนาท๎องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ภายใต๎ขอบเขตพื้นที่ 11.63                 
ตารางกิโลเมตร  ในชํวงระหวํางเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจะด าเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4  พันธกิจ และ  6  ยุทธศาสตร๑ ซึ่งจะประกอบด๎วยพันธกิจเพิ่มศักยภาพของเมือง  
พันธกิจพัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎
มาตรฐานอยํางทั่วถึง และพันธกิจเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา ในแผนพัฒนาสามปี               
(พ.ศ.  2558 – 2560) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 , แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3  ประจ าปี  
2558 ประกอบด๎วยโครงการทั้งสิ้น  306  โครงการ เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 261 
โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 85.29   ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผน และได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน 
194 โครงการ  ไมํได๎ด าเนินการ จ านวน  67  โครงการ ตามยุทธศาสตร๑การพัฒนา  ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่   และการกํอสร๎างสาธารณูปการอันเป็นการ
สํงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชํน   การกํอสร๎างซํอมแซมถนนทํอระบายน้ า   
ไฟฟูา   เป็นต๎น  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  32  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  10.45 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  19  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 
59.37  ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 
  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  

1.1 กํอสร๎างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนสะพาน ทางเท๎าทํอระบายน้ า 
 1.2 พัฒนาระบบจราจร 
โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน   10  โครงการ   ประกอบด๎วย 

1. โครงการประชาสัมพันธ๑ การใช๎ผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด 
2. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 52 
3. โครงการกํอสร๎างถนนคสล.และระบบระบายน้ าถนนริมคลองด๎านใน 

(ชํวงถนนเพลินจิต ซอย4  ถึงถนนสันติสุข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. โครงการกํอสร๎างเวทีและปรับปรุงภูมิทัศน๑หน๎าบึงพลาญชัย 
5. โครงการกํอสร๎างระบบเติมน้ าลงคลองรอบเมืองชํวงสวนเฉลิมพระเกียรติ 
6. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูาสายสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 
7. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสวํางถนนรณชัยชาญยุทธชํวงหน๎าโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด 
8. โครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่วํางเปลํา (ชํวงเนื่องประดิษฐ๑-กองพล10) 
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าล๎นล าห๎วยเหนือ 
10. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนสันติสุข 

โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน   9   โครงการ    ประกอบด๎วย 
1. โครงการสร๎างจิตส านึกและความรับผิดชอบแกํผู๎ประกอบการกํอสร๎างในการ ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 39 
3.  โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าพร๎อมถนน คสล. ถนนสายซอยด๎านทิศตะวันออกโรงเรียน  

วัดราษฎรอุทิศ 
4. โครงการกํอสร๎างประตูควบคุมน้ าเข๎าออกบึงพลาญชัย 



 

13 
5. โครงการติดตั้งปูายซอย 
6. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสวํางถนนเปรมประชาราษฏร๑ 
7. โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางเสาสูง High Mast สวนหยํอมหน๎าวิทยาลัยอาชีวะร๎อยเอ็ด 
8. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสวํางถนนรณชัยชาญยุทธชํวงสี่แยกไฟจราจรแยกไทยแซ 

ถึงสามแยกถนนจันทร๑เกษม 
9. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสวํางบึงพลาญชัย 
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระท าเพื่อ

สนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตําง ๆ ในเมือง  ให๎ด าเนินไปด๎วย
ความมั่นคงยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหมํ ๆ  
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 7  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  2.18   ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด  เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  57.14 ของจ านวนโครงการ
ในสาขาน้ี 

ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  
2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  

 2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการทํองเที่ยว 
โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน  3  โครงการ    ประกอบด๎วย 
1. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
3. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 

โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน   1   โครงการ    ประกอบด๎วย 
1. โครงการสํงเสริมการตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับ

ด๎านการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ   สํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถ่ิ นสํงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล   จ านวน 62  โครงการ              
คิดเป็นร๎อยละ 20.26 ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ  
คิดเป็นร๎อยละ  100 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  
3.1 พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

  3.2 สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน  
  3.3 พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  
โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  57  โครงการ   ประกอบด๎วย 

1. โครงการสนับสนุนหนํวยงานอื่น  ๆ
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ,  

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว ,มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
3. โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 

ประเทศญี่ปุุนและสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการตามกลุํมสาระการเรียนรู ๎
5. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค 

และระดับประเทศ 
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6. โครงการนิเทศการศึกษา 
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการแขํงขันกิจกรรมทางวิชาการและเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
9. โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร๎อยเอ็ดและ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 
11. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 
12. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียน 
13. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
14. โครงการจัดพิมพ๑วารสารการศึกษารายภาคเรียน 
15. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู๎บริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
16. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
17. โครงการวันคร ู
18. โครงการโรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด 
19. โครงการแขํงขัน(SBMLD)โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
20. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
21. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถ่ิน(SBMLD) 

และเงินรางวัลในการประกวดโครงการ(SBMLD) 
22. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
23. โครงการอาหารกลางวัน 
24. โครงการจัดซื้อหนังสือห๎องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
25. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา(เด็กเรํรํอน) 

ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
27. โครงการประกวดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 
28. โครงการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
29. โครงการศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย 
30. โครงการสํงเสริมเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
31. โครงการสํงเสริมรักการอําน 
32. โครงการเรียนรู๎ศูนย๑อาเซียนศึกษา 
33. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีสํวนรํวมของครูชุมชนและนักเรียน 
34. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
35. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ 
36. โครงการจัดงานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 
37. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
38. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
39. โครงการจัดงานบุญซ าฮะและเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอหลักเมือง 
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40. โครงการตักบาตรวันอาทิตย๑ 
41. โครงการกฐิน 101 กอง 
42. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป 
43. โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
44. โครงการกํอสร๎างแหลํงเรียนรู๎พิพิธภัณฑ๑เทียนร๎อยเอ็ด 
45. โครงการเก็บตัวฝึกช๎อมนักกีฬากํอนเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 
46. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินระดับประเทศ 
47. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
48. โครงการฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต 
49. โครงการแขํงขันกีฬาเชป๓กตะกร๎อพลาญชัยคัพ 
50. โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
51. โครงการแขํงขันกีฬาสีในโรงเรียนสงกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
52. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 
53. โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดกลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
54. โครงการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 
55. โครงการประกวดวงดนตรีสากลพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล 
56. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท๎องถ่ินระดับภาคประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
57.โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท๎องถ่ินระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน   5   โครงการ    ประกอบด๎วย 
1.  โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
2.  โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
4.  โครงการเข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือท๎องถ่ินไทย 
5.  โครงการวันเยาวชนแหํงชาติ 
4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม  

ที่เทศบาลสํงเสริมอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและที่
เกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร๎าง
บรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและมีทรัพยากรใช๎ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 
73  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 23.85 ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 
71 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 97.26 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา   
4.1 เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
  4.3 ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด  
  4.4 สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยของชุมชน 
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  4.6 สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห๑  
โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  64   โครงการ    ประกอบด๎วย 

1. โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
2. โครงการสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
3. โครงการหนํวยสาธารณสุขสัมพันธ๑ 
4. โครงการรณรงค๑ปูองกันและสํงเสริมสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
5. โครงการพัฒนายกระดับโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพและศูนย๑เด็กเล็กนําอยํูปลอดโรค 
6. โครงการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
7. โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ป ี
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
9. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด (โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ๎วนลงพุง) 
10. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล 
11. โครงการปูองกันและควบคุมวัณโรค 
12. โครงการพัฒนาและบริการทางด๎านสมรรภาพทางกายและการออกก าลังกาย 
13. โครงการเกํงกํอนเกิด 
14. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
15. โครงการออกก าลังกายสร๎างสุขภาพชุมชน 
16. โครงการปูองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
17. โครงการกิจกรรมศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุ 
18. โครงการบริโภคปลอดภัยใสํใจ  อย. 
19. โครงการออกก าลังกายด๎วยการเต๎นบาร๑สโลบ 
20. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 
22. โครงการปูองกันและควบคุมโรคที่พบบํอยตามฤดูกาล 
23. โครงการชุมชนอบรมวิธีคัดแยกขยะในชุมชน 
24. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
25. โครงการแวํนแก๎วเพื่อน๎อง 
26. โครงการพัฒนาศักยภาพที่ดีของผู๎สูงวัย 
27. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล 
28. โครงการร๎านอาหารปลอดภัย 
29. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถ่ิน 
30. โครงการพัฒนาศักยภาพหนํวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
31. โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
32. โครงการรณรงค๑ฉีดวัคชีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
33. โครงการท าบุญตลาดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
34. โครงการจ๎างเหมาท าความสะอาดตลาด ถนน และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
35. โครงการท าบุญโรงฆําสัตว๑เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
36. โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว๑สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
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37. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานตลาดสดนําซื้อ เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
38. โครงการรณรงค๑พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม – เสริมสวยเขต 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
39. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
40. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
41. โครงการรณรงค๑และปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
42. โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถ่ิน ท๎องที่ ต๎านภัย ยาเสพติด 
43. โครงการปูอกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจังหวัดร๎อยเอ็ด 
44. โครงการออกตรวจทํอธารประปาดับเพลิงรํวมกับการประปาสํวนภูมิภาค สาขาร๎อยเอ็ด 
45. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
46. โครงการตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
47. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
48. โครงการสั่งใช๎สมาชิก อปพร. 
49. โครงการจัดต้ังศูนย๑ปฏิบัติการรํวมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชํวงเทศกาลปีใหมํ                    

และสงกรานต๑ 
50. โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
51. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
52. โครงการฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
53. โครงการตรวจประเมินความพร๎อมศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัย 
54. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต๎นให๎แกพํนักงานสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนย๑ 

ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
55. โครงการอบรมให๎ความรูแ๎กํประชาชนด๎านการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
56. โครงการสนับสนุนศูนย๑ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัย 
57. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาลฯ 
58. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 
59. โครงการกวดขันการปิดแผํนประกาศ 
60. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
61. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
62. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
63. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
64. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 

 โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน   7   โครงการ    ประกอบด๎วย 
1. โครงการรณรงค๑ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
2. โครงการอบรมและรณรงค๑ครูวิทยากรแกนน ายาเสพติดและเจ๎าหน๎าที่ อปท.ในสถานที่ศึกษา 
3. โครงการจัดสถานที่ประดับตกแตํงงานประเพณีตําง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
4. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตํอการบริการของศูนย๑ความรํวมมือ 

ด๎านบรรเทาสาธารณภัย 
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6. โครงการประเมินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่มีผลงานดีเดํนด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. โครงการด๎านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม

ที่เทศบาลสํงเสริมอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและที่
เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัย
และมีทรัพยากรใช๎ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 22  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  
7.18  ของจ านวนโครงการทั้งหมด    เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ   จ านวน  15   โครงการ คิดเป็น
ร๎อยละ  68.18  ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 

ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  
5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 
5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5.4  บ าบัดและจัดการขยะ 

โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน  7  โครงการ   ประกอบด๎วย 
1. โครงการอบรมฝึกทักษะการตัดแตํงกิ่งไม ๎
2. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางถนนรอบพระพุทธโธดมในบึงพลาญชัย 
3. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางถนนรอบสนามเด็กเลํนในบึงพลาญชัย 
4. โครงการรณรงค๑สร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ าในบึงพลาญชัย 
6. โครงการพัฒนาด๎านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย๑ 

โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน  8   โครงการ    ประกอบด๎วย 
1. โครงการจ๎างเหมาดูแลสวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
2. โครงการจัดสวนหยํอมเป็นจุดถํายภาพที่ระลึกในบึงพลาญชัย 
3. โครงการจัดซื้อศาลาพักผํอน 
4. โครงการติดตั้งอุปกรณ๑ออกก าลังกายกลางแจ๎ง 
5. โครงการรณรงค๑ห๎ามตัดไม๎ท าลายปุา (ในเขตเมือง)และสํงเสริมการปลูกปุาทดแทน 
6. โครงการปลูกต๎นอินทนิลบกบนทางเท๎า 
7. โครงการสถานีออกก าลังกายภายในบึงพลาญชัย 
8. โครงการปรับปรุงน้ าพุในบึงพลาญชัย 

6. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร การเมือง การปกครอง  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม
ที่เทศบาลพึงกระท า  เพื่อเผยแพรํการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  ให๎
ประชาชนได๎เข๎าใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารให๎สามารถอ านวยการบริการแกํประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เชํน การสํงเสริมความรู๎ความสนใจตํอกิจการของท๎องถ่ิน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงพัฒนารายได๎   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  110 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 
36.27  ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  90  โครงการ   คิดเป็น
ร๎อยละ  81.08 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 
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ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา   
6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 6.2 สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถ่ิน 
  6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได ๎
  6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 โครงการที่ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน   53  โครงการ  ประกอบด๎วย 
1. โครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชน 
2. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
3. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
4. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนในศูนย๑ 
5. โครงการปรับปรุง(พื้นที่ที่จะได๎รับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลองคูเมือง 
6. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าป ี 
7. โครงการจัดงานวันท๎องถ่ินไทย 
8. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
9. โครงการจัดท าวารสารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
10. โครงการจัดท าปฏิทินประจ าป ี
11. โครงการจัดท าวีดีทัศน๑เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
12. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
13. โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
14. โครงการรับการประเมินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
15. โครงการปรับลดการใช๎พลังงาน 
16. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
17. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล , 

ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
18. โครงการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ๑จังหวัดร๎อยเอ็ด ครั้งที่ 10 เมืองร๎อยเอ็ดเกมส๑ 
19. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ ดีเดํน 
20. ครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด๎านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
21. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านการเงินและพัสด ุ
22. โครงการกํอสร๎างสีขาว 
23. โครงการให๎ความรู๎และเพิ่มทักษะการตีเส๎นจราจร 
24. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
25. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด๎านไฟฟูาและจราจร 
26. โครงการเพิ่มศักยภาพด๎านสถาป๓ตยกรรมและวิศวกรรม 
27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินพร๎อมบันทึกใน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
28. โครงการประชาสัมพันธ๑ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตําง  ๆ
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29. โครงการปรับปรุงฐานภาษีและรายได๎อื่น  ๆ
30. โครงการปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
31. โครงการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
32. โครงการบริหารจัดการระบบทะเบียนพาณิชย๑ 
33. โครงการผลิตบัตรประจ าตัวผู๎ประกอบการค๎าตลาดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
34. โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย๑สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ 

นอกเวลาราชการ 
35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักปลัดเทศบาล 
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักปลัดเทศบาล 
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองสวัสดิการสังคม 
38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองคลัง 
39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองวิชาการและแผนงาน 
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑กองชําง 
42. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักการศึกษา 
43. โครงการซํอมแซมรถยนต๑ส านักการศึกษา 
44. โครงการกํอสร๎างรั้ว คสล.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
45. โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเดํน 
46. โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที ่
47. โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎร 
48. โครงการบริการด๎านบัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
49. โครงการบริการด๎านบัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาล 
50. โครงการจัดท าประชาคมพัฒนาบึงพลาญชัยเพื่อให๎เป็นเปูาหมายการทํองเที่ยว 
51. โครงการกํอสร๎าง ปป.ถนน คสล.และระบบระบายน้ าทางเข๎า รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
52. โครงการจัดท าประชาพิจารณ๑ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย๑การ 

จัดการมูลฝอยเทศบาลฯ 
53. โครงการรับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตลาดหายโศรกเดิม ทม.รอ 

โครงการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ  จ านวน  37  โครงการ  ประกอบด๎วย 
1. โครงการกํอสร๎างที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
3. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน 
4. โครงการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู๎บริหารประจ าป ี
5. โครงการอุดหนุนหนํวยงานอื่น 
6. โครงการจัดท าเทศบัญญัติและระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. โครงการอบรมให๎ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
8. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการ 
9. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ๎างฯและลูกจ๎างประจ าสังกัด 

โรงเรียนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
10. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
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11. โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ ด๎วยคอมพิวเตอร๑เชิงปฏิบัติการ 
12. โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการเก็บ 

ขนก าจัดมูลฝอยเพิ่มรายได๎ท๎องถ่ินเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บรายได ๎
14. โครงการรับช าระภาษีนอกเวลาราชการและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ delivery Tax 
15. โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัวระดับอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
16. โครงการเช่ือมตํออินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของส านักการศึกษา 

และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
17. โครงการเชําพื้นที่จัดท าเว็บไซด๑ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียน 

โดเมนเนม (ซื่อเว็บไซด๑) ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
18. โครงการติดกระจกเงาภายในศูนย๑เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 
19. โครงการเทพื้นปรับประดับระหวํางอาคารมัลลิกาและอาคารอเนกประสงค๑ 
20. โครงการปรับปรุงหน๎าตํางอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
21. โครงการยกระดับพื้นโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
22. โครงการติดตั้งเหล็กดัดกั้นระเบียงอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
23. โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ ารอบโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
24. โครงการกํอสร๎างสระวํายน้ าโรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด 
25. โครงการจัดท าปูายช่ือโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
26. โครงการกํอสร๎างเรือนเพาะช าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
27. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารประถม (อาคารสุโขทัย) 
28. โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 
29. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน4/12 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
30. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน 4/12โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
31. โครงการกํอสร๎างปูายช่ือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
32. โครงการกํอสร๎างรางน้ าฝนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
33. โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
34. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
35. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน4/12โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
36. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน4/12โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า(โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
37. โครงการกํอสร๎างส๎วมโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
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23 
ส่วนท่ี  3 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัด
ร๎อยเอ็ด   เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  พ .ศ. 2479  เดิมมีพื้นที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี
ส านักงานเป็นอาคารไม๎ช้ันเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูํบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตํอมาปี พ.ศ. 2499  
ได๎สร๎างส านักงานแหํงใหมํเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ัน ตามแบบแปลนการกํอสร๎างส านักงานเทศบาลทั่ว
ประเทศ ตั้งอยูํที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรํเศษ  ตํอมาเมื่อบ๎านเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนํนมากขึ้น 
จึงได๎ท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2509 ท าให๎มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระ
ราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม 23   ตอนที่ 21   วันที่ 5 
มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให๎มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎กํอสร๎างอาคารส านักงานเพิ่มเติมอีก 1  หลัง  เป็นอาคาร
คอนกรีต 3 ช้ัน ตํอเช่ือมด๎านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี  พ .ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2553 ได๎กํอสร๎าง
อาคารศูนย๑บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ  เปิดใช๎บริการเกี่ยวกับงานการให๎บริการประชาชน โดยเปิดให๎บริการ 
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ๑  2553 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีอาณาเขต  ดังนี ้

1.  สภาพท่ัวไป 

 1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  ทิศเหนือ 

  ติดตํอกับต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
ริมล าห๎วยเหนือ  ฝ๓่งทิศเหนือ บริเวณพิกัด U C 533763  ไปทางทิศตะวันออกตามริมล าห๎วยเหนือ   
ฝ๓่งทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U C 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 0.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 558764  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมล าห๎วย
เหนือ  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หํางจากคูเมือง  
ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  U C 571764  รวมระยะทางด๎านทิศเหนือประมาณ 4.4  
กิโลเมตร   

ทิศใต้ 
  ติดตํอกับต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
บริเวณพิกัด U C 606724  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ระยะทางประมาณ  0.60  กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
พิกัด U C 603718  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 3.8  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U 
C 570741  ไปทางทิศตะวัตตก ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C  566741  ไป
ทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ  0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  U  C  567737  ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 557736  ไปทางทิศใต๎ตามแนวขนานถนนสาย
ร๎อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ  1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 554725 ไปทางทิศ
ตะวันตก  ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  U C  550726  รวมระยะทางด๎านทิศ
ใต๎ประมาณ 7.2 กิโลเมตร     
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ทิศตะวันออก 

  ติดตํอกับต าบลเหนือเมือง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมี
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 1.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 585752  ไปทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ  0.4  
กิโลเมตร  ถึงบริเวณที่ดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด  U C 585748   
ไปทางทิศตะวันตกตามเส๎นขนานถนนสายร๎อยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  
U  C  575748  ไปทางทิศใต๎ ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  U C 575744  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต๎ตามแนวขนานกับถนนสายร๎อยเอ็ด – อาจสามารถ  ระยะทางประมาณ   
3.5  กิโลเมตร  ผํานบริเวณพิกัด  U C 590737  ผํานบริเวณพิกัด  U  C 603726 สิ้นสุดที่บริเวณ 
พิกัด U  C  606724 รวมระยะทางด๎านทิศตะวันออกประมาณ 8.3 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  ฝ๓่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  U C 532757  ไปทางทิศ
เหนือตามล าห๎วยเหนือ  ฝ๓่งทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ  0.9 กิโลเมตร  ผํานบริเวณพิกัด  U C 
533758  สิ้นสุดที่ริมล าห๎วยเหนือฝ๓่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  U C  533763  รวมระยะทางด๎านทิศ
ตะวันตกประมาณ 5.6 กิโลเมตร 
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โครงสร้างองค์กรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    ประกอบด๎วย 

 1. สภาเทศบาล ประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถ่ินหรือผู๎บริหารท๎องถ่ินจ านวน 18 คน ท าหน๎าที่เป็นฝุายนิติ
บัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถ่ิน ประกอบด๎วย 

1. นายพิเชฐ  สุขเพสน๑   ประธานสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
2. นายพีรพันธุ๑     ชัยคณารักษ๑กูล  รองประธานสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
3. นายกฤตกร            อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
4. นายกิต ิ  โฆษิตจิรนันท๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
5.  นายวทัญ๒ู    วิจักษณบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. นายสรายุทธ๑   ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7. นายอ านวย   อายุวัฒน๑   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
8. นายนพรัตน๑  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
9. นายพนม    ชาชิโย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
10. นายวริน     ศิริพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
11. นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
12. นางศิรินธร   ไกรการ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
13. นายอาทิตย๑  กฤตตาคม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
14.  น.ส.ฐิติพร  เช่ียวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. นายประสิทธ์ิ ธนานันต๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
16. นายวรสิทธ์ิ  เสรีรัตน๑  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
17. นายวิวัฒน๑  ธนะแพสย๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
18. นายนพคุณ  เขตคาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  

2. ผู๎บริหารท๎องถ่ิน ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมาย  วําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถ่ินหรือผู๎บริหารท๎องถ่ิน  

             นายกเทศมนตรแีตํงต้ังรองนายกเทศมนตร ีซึง่มใิชํสมาชิกสภาเปน็ผูชํ๎วยเหลอืในการบรหิาร
ราชการของเทศบาล ไมํเกิน 3 คน และแตํงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชํ
สมาชิกสภาได๎จ านวนรวมกันไมํเกิน  3  คน   ประกอบด๎วย 

1. นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท๑  นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
2. ดร.นุชากร  มาศฉมาดล  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
3. นายเรืองรัตน๑         รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
4. ดร.วัฒนพงษ๑ ชิตทรงสวัสดิ ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
  1.  นายคมกริช     จุรีมาศ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
  2.  นายพีรพงศ๑  จุรีมาศ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
  3.  ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ๑  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
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3. เจ๎าหน๎าที่ฝุายประจ า   รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของเทศบาล ปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย

และการบริหารงานของคณะผู๎บริหารท๎องถ่ิน ประกอบด๎วย พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า ซึ่งมี
ปลัดเทศบาลเป็นหัวหน๎า  มีรองปลัดเทศบาลเป็นผู๎ชํวยและมีสํวนราชการตําง ๆ ของเทศบาลเปน็ผู๎ปฏิบัติงาน
ในแตํละสํวนที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งป๓จจุบันรวมถึงพนักงานจ๎างของเทศบาล 

   หัวหน๎าสํวนการบริหารของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

1. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล(นักบริการงานท๎องถ่ิน  ระดับสูง)  
2. นายวิทยา   ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท๎องถ่ิน  ระดับกลาง)  
3. นายวิชัย พรมเกตุ          ผู๎อ านวยการส านักการศึกษา  

     (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง)  
4. นายพัฒนพงศ๑ ศรีทอง  ผู๎อ านวยการกองชําง(นักบริหารงานชําง  ระดับกลาง)  
5. นางทิมาพร จันทรถง    ผู๎อ านวยการกองคลัง(นักบริหารการคลัง  ระดับกลาง) 
6. นายฉัตรชัย      นวลเพ็ญ ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

     (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ระดับกลาง) 
7. นายประสงค๑   โพธ์ิเนียม ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    

     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง)  
8. นางวราภรณ๑ นวลเพ็ญ  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 

     (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง)    
9. นางศิริภรณ๑ กระวีสายสุนทร รก.ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   

    (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต๎น) 
10. นายสนั่น อุต อามาตย๑  ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 

ข้อมูลด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 

         บญัชแีสดงจ านวนพนักงานเทศบาลสามญั พนักงานครเูทศบาล  
  ลูกจ้างประจ าและพนักจ้างเทศบาล  

ส่วนการบริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ 

พนักงาน 
ครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ท่ัวไป ตามภารกิจ 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชําง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- ส านักการศึกษา 
- กองสวัสดิการสังคม 
- หนํวยงานตรวจสอบภายใน 
- สถานธนานุบาล 

31 
23 
20 
20 
9 

17 
8 
1 
7 

- 
- 
- 
- 
- 

232 
- 
- 
- 

5 
- 
1 
3 
- 
8 
1 
- 
- 

35 
7 
2 
9 
3 

13 
2 
- 
- 

41 
5 

30 
46 
9 

36 
3 
- 
- 

รวม 128 232 18 71 170 

ท่ีมา   : ส านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ  วันท่ี    15  พฤษภาคม  2559 
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สภาพสังคม 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มี  20 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3  เขต  ดังน้ี 

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

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

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

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

ท่ีมา  :  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ได๎จัดต้ังโรงเรียนในสังกัด จ านวน 8 แหํง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แหํง  ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
4. โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
9. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
10. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 

เปิดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแตํช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยมีส านักการศึกษาเป็นหนํวยก ากับดูแล 

สถิติจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน บุคลากรและนักเรียนท่ีสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปีการศึกษา 2558) 

 

ช่ือโรงเรียน จ านวน
ห้องเรียน 
( ห้อง ) 

จ านวนบุคลากร (คน) นักเรียน  ( คน ) 

พนักงาน 
คร ู

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

ลูกจ้าง 
ประจ า
(ภาร
โรง) 

อนุบาล ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
เงิน 

รายได ้

เงิน 

อุดหนุน 

เงิน 

รายได ้

เงิน 

อุดหนุน 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 47 64 2 2 11 6 1 - 867 537 286 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  11 14 1 - - 2 1 48 231 - - 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 16 17 - 1 1 2 - 97 295 - - 

โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 22 28 - 1 4 3 1 118 399 180 - 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
(โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 

30 36 3 - 3 2 1 100 350 310 135 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 22 30 1 - - 2 2 90 230 170 - 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 18 14 1 1 - 2 - 84 226 - - 

โรงเรียนเทศบาลอนุบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

19 18 3 - 4 2 1 171 265 - - 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

11 8 - 3 - 8 - 160 - - - 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 3 1 - - - 3 - 30 - - - 

รวม 199 230 11 8 23 32 7 898 2,863 1,197 421 

ท่ีมา  :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  (จ านวนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้างฯ)      

ณ  วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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ด้านอาคารสถานท่ี 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ที่ รายการ 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 

(1) 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 

(2) 

ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6 ท.7 ท.8 รวม 

1 อาคารเรียน  1  ชั้น 2 1 - - - - - -  1 4 
2 อาคารเรียน  2  ช้ัน - - - - - - - - - 1 1 
3 อาคารเรียน  3  ชั้น - - 1 1 1 1 2 1 1 - 8 
4 อาคารเรียน  4  ช้ัน - - 3 1 2 2 2 2 1 1 14 
5 อาคารอเนกประสงค์ - - 1 - - - 3 1 1 1 7 
6 โรงอาหาร - - 1 1 - 1 1 - 1 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 ห้องน้้าห้องส้วม 33 4 128 28 41 41 110 113 42 42 582 
8 หอประชุม 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
9 อาคารห้องสมุด - - - - - 1 - - 1 1 3 
10 อาคารปฐมวัย - - - - - - 1 1 - 1 3 
11 ใต้ถุนอาคารบริการฯ - - 2 - 2 2 2 2 - 1 11 

 
ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
ท.5  =  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด)  
ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   
ท.8  =  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ศูนย๑ 1 =  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ศูนย๑ 2 =  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 

  ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    เป็นศูนย๑รวมด๎านการศึกษาทุกระดับ   แบํงสถานศึกษาออกตามลักษณะ
การจัดขององค๑กรภาครัฐ  และเอกชน  ได๎ดังนี ้

 1.  สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ  มีดังนี ้
  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
รับผิดชอบจัดการศึกษาให๎แกํประชาชนในท๎องถ่ิน  ได๎จัดการศึกษาแบํงเป็น  5  ระดับคือ 
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนวัยเรียน  จ านวน  2 แหํง  คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน   
1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน  
2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
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-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จ านวน  4  โรงเรียน   
คือ   โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม   โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ    โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรํวม)  จ านวน  2  แหํง   
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   (ด๎านกีฬา)  จ านวน   
1  แหํง  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า (โรงเรียนกีฬาท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด) 

  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบํงออกเป็น  6  ระดับ  
-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จ านวน  1 โรงเรียน   

คือ  โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด   
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 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 วิทยาลัยนาฏศิลปร๎อยเอ็ด  

- นอกจากนี้ยังมีศูนย๑สํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน   
1  แหํง  คือ  ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร๎อยเอ็ด 

1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 แหํง คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดเหนือ 

 2.    สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้ 
  2.1  ศูนย๑รับเลี้ยงเด็ก  มี  6  แหํง  คือ โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด-ธนบุรี  ร๎อยเอ็ดพยาบาล  
ศูนย๑รับเลี้ยงเด็กทวีวัฒน๑  ศูนย๑รับเลี้ยงเด็กมณเฑียร  บ๎านอุํนรัก  ชูพรัตน๑ 
  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย  มี  2  แหํง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา และ
โรงเรียนศรีศิลป์วิทยาลัย 
  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกํอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหํง  คือ  
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน๑ 
  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  1  แหํง  คือ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีร๎อยเอ็ด 
  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี 9 แหํง คือ  บิ๊คบุ๏ค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค๑  เดอะเบนส๑กวด
วิชา อ.อุ๏ กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอาร๑ซี Smart Brain Roi-Et ครูอุ๎ม และแมตเฟน 
  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Can Read  โรง
เรียนเคมบริดจ๑ 
 
 
ท่ีมา  :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที ่    จ านวน 60   คน 
2.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัว    ขนาดบรรจุ   2,000   ลิตร    จ านวน  3    คัน 
3.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัว    ขนาดบรรจุ   4,000   ลิตร พร๎อมบรรจุโฟม จ านวน  1    คัน 
4.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัว    ขนาดบรรจุ   7,000   ลิตร พร๎อมบรรจุโฟม จ านวน  2    คัน 
5.  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง          ขนาดบรรจุ  10,000  ลิตร   จ านวน 2    คัน 
6.  รถบันไดกู๎ภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร    จ านวน  1    คัน 
7.  รถยนต๑ตรวจการณ๑    จ านวน  2    คัน 
8.  ชุดเครื่องตัดถํางไฮดรอลิค อุปกรณ๑ 6 ช้ิน    จ านวน 2    ชุด  
9.  เครื่องตัดถํางแบบมือโยก    จ านวน 1   เครื่อง  
10. เครื่องสูบน้ า  ขนาด  3  นิ้ว    จ านวน  6   เครื่อง 
11. เครื่องสูบน้ า ขนาด  6  นิ้ว       จ านวน 1  เครื่อง 
12. เครื่องเคมีดับเพลิง        จ านวน  175  ถัง 
13. เครื่องระบายควัน        จ านวน 1   เครื่อง  
14. เครื่องก าเนิดไฟฟูา        จ านวน 3   เครื่อง  
15. เครื่องชํวยหายใจแบบอัดอากาศ  (ชุด  SCBA)    จ านวน 6    ชุด      
16. ชุดผจญเพลิงประกอบด๎วย เสื้อ  รองเท๎า  หมวก    จ านวน  60  ชุด 
17. รอกชํวยชีวิตจากที่สูง    จ านวน  2    ชุด  
18. เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศให๎เครื่องชํวยหายใจ)    จ านวน 1   เครื่อง 
19. เรือท๎องแบน/เรือเคลื่อนที่เร็ว    จ านวน 2   ล า  

20. เลื่อยโซํยนต๑    จ านวน 7   เครื่อง  
21. ระบบทํอธารประปาดับเพลิง    จ านวน 115  แหํง 
22. เครื่องชุดประดาน้ า     จ านวน 2  เครื่อง  
23. เปลพยาบาล    จ านวน  3   เปล  
24. แผงกั้นจราจร    จ านวน 120 แผง  
25. กรวยจราจร     จ านวน 100กรวย  
26. ปูายสัญญาณไฟหยุดตรวจ    จ านวน  2   ปูาย  
27. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต๎น    จ านวน  1  ชุด  
28. ชุดไฟฟูาสํองสวําง    จ านวน 2  ชุด  
29. แหลํงน้ าธรรมชาติ    จ านวน 5  แหํง  
30. สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด     จ านวน  560 คน  
 
 
ท่ีมา  :  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที ่
    1. พนักงานขับรถขยะ   จ านวน    20  คน 
   2. พนักงานประจ ารถขยะ   จ านวน    44  คน 
   3. พนักงานป๓ดกวาดถนน,  ตลาด  จ านวน    64  คน 

  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   5  คัน   (รถขยะอัดท๎ายไฮโดรลิค) 

    - ขนาด   12  ตัน จ านวน   6  คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 
      - ขนาด     8  ตัน จ านวน   2  คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 
      - ขนาด     1  ตัน จ านวน   1  คัน   (รถขยะเปิดข๎างเทท๎าย) 

   3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา   1  ลูกบาศก๑เมตร    จ านวน   4 0 คัน 
   4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล๎างทํอระบายน้ า ขนาด 4 ลูกบาศก๑เมตร    จ านวน     1 คัน 
    5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร๑ ขนาด 4 ลูกบาศก๑เมตร  จ านวน 2  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  
 

การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ปีงบประมาณ ช่วงปริมาณมูลฝอย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน) 
2554 30,660 90 
2555 36,500 100 
2556 38,325 105 
2557 38,325 105 
2558 38,325 105 
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จ านวนพนักงานรักษาความสะอาดและจ านวนรถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานช่วงระหว่างปี                                 
พ.ศ. 2554 – 2558 

 
 

ปี พ.ศ. 
การเก็บขนขยะมูลฝอย  

การรักษาความ
สะอาด 

จ านวนรถ 
(คัน) 

พนักงาน 
ขับรถ 
(คน) 

พนักงาน 
เก็บขน (คน) 

จ านว
เท่ียว 

(เฉลี่ย/
วัน) 

น้ าหนัก/วัน 
(ตัน) 

2554 14 16 42 28 90 45  คน 
2555 17 16 42 42 90 53  คน 
2556 17 16 42 42 90 53  คน 
2557 17 16 42 42 90 53  คน 
2558 17 20 44 42 105           64  คน       

 
ท่ีมา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
 
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ล๎อ  จ านวน    2    คน  
  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเทท๎าย (ดั้ม)  6  ล๎อ จ านวน    4    คน  
  3.  พนักงานขับรถเกรด    จ านวน    -    คน  
  4.  พนักงานขับรถตัก    จ านวน    1    คน  
  5.  พนักงานขับรถยนต๑น่ัง  4  ประตู  จ านวน    2    คน  
  6.  พนักงานขับรถยนต๑เก็บขยะ   จ านวน    1    คน  
 
จ านวนรถท่ีใช้ในงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  รถยนต๑บรรทุกน้ า      จ านวน    3    คัน  

2.  รถยนต๑บรรทุก  6  ล๎อ   จ านวน    2    คัน  
3.  รถบรรทุกเทท๎าย 6  ล๎อ  (ดั้ม)    จ านวน    4    คัน  

  4.  รถเกรด     จ านวน    1    คัน  
  5.  รถตัก     จ านวน    1    คัน  
  6.  รถยนต๑น่ัง  4  ประตู    จ านวน    2    คัน  
  7.  รถยนต๑เก็บขยะในบึงพลาญชัย   จ านวน    2    คัน  
 
 
ท่ีมา   :    กองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ณ  วันท่ี    15  พฤษภาคม  2559 
 
 
 



 

35 
การประปาส่วนภูมิภาค 

การประปา :  ข้อมูลประปาในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด    ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา 
 

ประเภท ข้อมูลการใช้น้ าประปา พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ประเภทที่อยูํอาศัย 
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 3,536,136 565,501 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 18,136 18,178 

ประเภทราชการ 
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 876,154 164,030 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 1,335 1,337 

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 1,425,026 264,531 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 5,028 5,099 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ 
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 37,896 8,089 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 52 54 

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ ํ
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 756,271 129,955 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 656 664 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใช๎น้ า (ลบ.) 189,791 35,521 

จ านวนผู๎ใช๎น้ า (ราย) 98 120 
 
ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้า  :   ข้อมูลไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   ข้อมูลการบริการไฟฟ้า 

 
 
ปี 

พ.ศ. 

ประเภทท่ีอยู่อาศัย สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืนๆ  
จ านวนผู้ใช้ 

(ราย) ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า  

(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(หน่วย) 

2557 364,461,641.28 367,884,374.69 48,851,535.49 29,240,361.30 348,756 

2558 371,069,923.45 358,109,606.23 46,059,829.41 23,854,131 356,286 

 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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ด้านประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การย้ายเข้า  การย้ายออก  ในเขตเทศบาล  (ปี 2555 – 2559) 

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

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

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

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

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

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

 
จ านวนประชากรท่ีก าหนดตามช่วงวัย 

 
ช่วงอายุประชากร จ านวน (คน) รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

น๎อยกวํา  1  ปี 224 229 453 

1  ปีเต็ม – 2  ปี 374 370 744 

3  ปีเต็ม – 5  ปี 836 806 1,642 

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

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

15  ปีเต็ม – 17  ป ี 913 1,014 1,927 

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

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

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

รวม 16,802 18,728 35,530 

 
 
ท่ีมา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ณ  วันท่ี 15  พฤษภาคม  2559 
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  พ.ศ.  2558 

(พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 
 

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

รวม 11.63 100 

 
สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 แหล่งน้ า : แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ 

             -  บึงพลาญชัย มีพื้นที่ 65  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ า  400,000    ลูกบาศก๑เมตร  
   -   คลองคูเมือง มีพื้นที่ 14  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ า    56,000     ลูกบาศก๑เมตร 
   -   สระแก๎ว      มีพื้นที่ 9.2  ไรํ  พื้นที่กักเก็บน้ า    21,000     ลูกบาศก๑เมตร  
   -   สระฮาง      มีพื้นที่ 9.2  ไรํ   พื้นที่กักเก็บน้ า   22,154      ลูกบาศก๑เมตร  
 
ท่ีมา  :  กองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
 
สภาพภูมิอากาศ 
     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตํอปี  อุณหภูมิ 
เฉลี่ยต่ าสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส   

 ฤดูกาลประกอบด๎วย   3  ฤดู  คือ  

 ฤดูร๎อน : เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   

 ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม   

 ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ 

 

 

 

ท่ีมา    :   กองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ  วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน 

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

 
ประเภทถนน 

 

จ านวน 
เส้นทาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 

สภาพถนน 
ใช้ได ้
(สาย) 

ช ารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 200 52.767 200 - 
แอสฟ๓ลท๑ติก (ถนนเทศบาล) 31 12.720 31 - 
แอสฟ๓ลท๑ติก (ถนนถํายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถํายโอน 7 11.72 7 - 
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 29 3.006 29 -   

รวม 267 80.205 267 -  
 
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านประกอบการ 
ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2559 

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

สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ   จ านวน  133  ประเภท  276  แหํง  
  2. สถานที่จ าหนํายและสถานที่สะสมอาหาร  

- พื้นที่มากกวํา 200 ตารางเมตร จ านวน 23      แหํง  
- พื้นที่น๎อยกวํา 200 ตารางเมตร จ านวน 354 แหํง  
3. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพประเภทแตํงผม จ านวน 62  แหํง  
4. การจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 199 แหํง  
5. ตลาดเทศบาล  จ านวน 3   แหํง  

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  
 
 

สถิติผู้รับบริการท่ีพบโรคระบาดวิทยาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 

โรค/กลุ่มอาการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย 
ไข๎เลือดออก 100 100 203 18 78 
อุจจาระรํวงอยํางแรง 565 560 0 0 0 
เลปโตสไปโรซิส 2 - 3 0 0 
มือ,เท๎า,ปาก 5 3 6 10 9 
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การจัดบริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้งท่ีออก
หน่วย 

จ านวนผู้รับบริการ ค่าเวชภัณฑ์ท่ีให้บริการ 

2554 17 2,521  คน 35,000  บาท 
2555 17 2,454  คน 35,000  บาท 
2556 17 2,645  คน 35,000  บาท 
2557 17 2,573  คน 35,000  บาท 
2558 12 2,450  คน 35,000  บาท 

 
สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ปี พ.ศ. ฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตัว) ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข (ตัว) 
2554 1,131 187 
2555 1,155 45 
2556 1,101 27 
2557 1,319 49 
2558 1,894 100 

 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  มี  2  แหํง  
   1. สถานที่ก าจัดขยะ ตั้งอยูํในเขตพื้นที่บ๎านหนองนาสร๎าง  ม. 10  ต าบลเหนือเมือง ริมถนนร๎อยเอ็ด-

กาฬสินธุ๑  อ. เมือง จ.ร๎อยเอ็ด  พื้นที่  20 ไรํ 3 งานเศษ  และตั้งอยูํในเขตบ๎านข้ีเหล็ก ม.3 ต าบลอุํมเม๎า  อ.
ธวัชบุรี  จ.ร๎อยเอ็ด  พื้นที่  112  ไรํ 
  2. สถานการณ๑การจัดการขยะมูลฝอย  
       - ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  วันละประมาณ  60  ตัน  และมีท๎องถ่ินที่อยูํใกล๎เคียงใช๎
พื้นที่รํวมกัน  เชํน  อบต.เหนือเมือง  อบต.รอบเมือง  และอบต.ดงลาน วันละประมาณ 30  ตัน รวมแล๎วมี
ปริมาณขยะที่ไมํฝ๓งกลบ  ประมาณ  90  ตัน/วัน 
  3. ป๓ญหาการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
  - การคัดค๎านการใช๎พื้นที่ก าจัดขยะ  112  ไรํ ที่อ าเภอธวัชบุรี  สํวนพื้นที่ที่ใช๎อยูํป๓จจุบัน  20  ไรํ          
3 งานเศษ  ไมํเพียงพอตํอการใช๎วิธีฝ๓งกลบ  องค๑การปกครองสํวนท๎องถ่ินที่อยูํใกล๎เคียงมาใช๎พื้นที่รวมกัน ท าให๎
บํอฝ๓งกลบเต็มเร็ว 
 
 
 
 



 

ท่ีมา   :  กองคลัง    เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ  วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
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 สถานะการคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

รายรับ  ปีงบประมาณ 2554 – 2558 
 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
1. หมวดภาษีอากร 
2. หมวดภาษีจัดสรร 
3. หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ 
และใบอนุญาต 
4.  หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 
5. หมวดรายได๎จาก  
สาธารณูปโภคและ 
กิจการพาณิชย๑ 
6. หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
8. เงินอุดหนุนด๎านการศึกษา 
9. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

18,091,582.49 
91,684,492.47 
8,672,440.80 

 
8,418,926.92 
4,337,745.15 

 
 

5,294,139.30 
26,621,471 
53,088,383 

159,836,201.89 

18,399,742.52 
95,019,614.24 
9,260,467.32 

 
10,704,052.49 
5,146,318.70 

 
 

3,309,521.79 
107,281,790 

- 
173,691,066.93 

19,636,073.17 
108,934,933.65 
11,053,506.10 

 
11,699,092.26 
5,955,479.74 

 
 

3,713,396.35 
202,670,723 

- 
89,663,436.86 

21,917,359.99 
112,659,249.04 

11,862,121 
 

15,154,688.79 
6,800,415.49 

 
 

5,825,726.49 
28,079,654 
201,226,155 

82,564,453.17 

23,472,025.21 
121,529,781.49 
14,099,537.52 

 
16,757,716.86 
6,708,382.24 

 
 

4,535,965.08 
27,501,468 
206,991,990 

158,211,523.04 

รวม 376,045,383.02 422,812,573.99 453,326,641.13 486,089,822.97 579,808,389.44 

 

รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2554 – 2558 
 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
รายจํายงบกลาง 
หมวดเงินเดือนและคําจ๎าง 
     - เงินเดือน 
     - คําจ๎างประจ า 
     - คําจ๎างชั่วคราว 
หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
     -  คําตอบแทน 
     -  คําใช๎สอย 
     -  คําวัสด ุ
     -  คําสาธารณูปโภค 
หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
-  คําครุภัณฑ๑ 
-  คําท่ีดิน 
-  หมวดเงินอุดหนุน 
-  หมวดรายจํายอื่น 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

16,243,455.24 
 

32,118,239.71 
2,648,424 

22,592,388.20 
 

7,140,467 
55,455,425.45 
33,351,419.82 
3,478,911.21 

 
3,574,150 

10,035,488 
12,770,699.31 

35,000 
159,836,021.89 

16,930,418.01 
 

32,079,634.65 
2,821,185 

24,386,570.51 
 

8,845,594.62 
59,175,314.38 
36,298,211.67 
3,602,279.11 

 
8,024,721 

19,986,400 
15,234,192.73 

35,000 
173,691,066.93 

16,357,375.81 
 

134,402,844.53 
4,167,708 

25,535,697.64 
 

8,145,606.31 
59,956,475.16 
35,635,267.67 
3,627,667.07 

 
16,228,243 
19,055,000 
15,320,552 

50,000 
89,663,436.86 

16,873,996.31 
 

151,276,246.65 
3,931,494.10 

27,848,652.52 
 

2,847,447 
83,598,352.24 
39,619,002.07 
3,656,907.87 

 
789,000 

25,259,400 
24,401,000 

50,000 
82,564,453.17 

65,855,354.77 
 

165,440,820.66 
3,470,076 

34,347,334.04 
 

5,827,361 
114,287,480.33 
44,108,943.59 
4,083,930.30 

 
14,167,232 
80,777,000 
25,516,000 

50,000 
- 

รวม 359,280,269.83 401,110,588.61 428,145,874.05 462,712,951.93 557,931,532.69 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 

0

100

200

300

400

500

600

พ ศ     พ ศ     พ ศ     พ ศ     พ ศ     

376.05
422.81

453.33 486.09

579.81

359.28
401.11

428.15
462.71

557.93

รายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ     4 -    8

      

       

 
 

การเปรียบเทียบรายจ่ายประจ า/รายจ่ายเพื่อการลงทุน  
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หน่วย : ล้านบาท 



 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  
(เงินอุดหนุนทุกประเภท)  
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ข้อมูลด้านพาณิชย์ 
 

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

 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
1. เงินทุน 
2. เงินทุนหมุนเวียน 
3. ก าไรสุทธิ 
4. จ านวนผู๎ใช๎บริการ 
5. ทรัพย๑สินหลุดจ าน า 

73,307,333.40 
9,434,917.62 

17,154,395.67 
39,367 

4,603,800 

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

39,367 
4,279,400 

93,875,930.75 
11,334,025.82 
22,668,051.64 

45,919 
9,977,800 

105,209,956.57 
11,180,637.06 
22,361,274.12 

47,919 
3,750,100 

116,390,593.63 
12,235,103.85 
24,470,207.70 

51,789 
3,417,484 

 
ท่ีมา  :   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ  วันท่ี  15  พฤษภาคม  2559 
 
 

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

   ว  :     
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การท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 1. บึงพลาญชัย  เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญและถือเป็นสัญลักษณ๑ของจังหวัดร๎อยเอ็ด  ตั้งอยูํ           
ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล  มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญํมีน้ าล๎อมรอบ เนื้อที่ประมาณ 200,000  ตาราง
เมตร  มีสะพานเช่ือมสูํเกาะ 3  ด๎าน  เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ๎าพํอหลักเมือง  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ
คํูบ๎านคํูเมือง  พุทโธดมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญํ และพระราชานุสาวรีย๑สมเด็จยํา  ตั้งประดิษฐาน
กลางสวนดอกไม๎  ตกแตํงบริเวณไว๎อยํางสวยงาม  มีปลานานาชนิด   อยูํเป็นจ านวนมาก  มีพันธุ๑ไม๎ตําง ๆ               
รํมรื่น  มีสิ่งกํอสร๎างจ าลอง  เชํน  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเป็นสวนสัตว๑และน้ าตกจ าลอง  สระบริสุทธ์ิ  สวน
สุขภาพและสนามเด็กเลํน  เป็นต๎น  เหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและจัดงานประเพณีตําง ๆ 

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  จัดสร๎างขึ้นตามพระราชประสงค๑ของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีพระราชประสงค๑ให๎มีสวนสาธารณะในเมือง  เพื่อรักษาพื้นที่ 
สีเขียวในเขตเมืองไว๎เป็นสมบัติและใช๎ประโยชน๑รํวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเป็นองค๑ประธานใน
พิธีเปิดสวน  พร๎อมด๎วยสมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑ เมื่อ
วันที่  21  มกราคม  พุทธศักราช  2529  เป็นสวนที่ตั้งอยูํในกลางเมือง  มีพื้นที่  124  ไรํ  แบํงเป็นพื้น
ที่ดิน  59  ไรํ  และพื้นที่น้ า  65  ไรํ  ประกอบด๎วย  3  สํวน  ดังนี้ 

สํวนที่  1  ตั้งอยูํตรงข๎ามศาลากลางจังหวัด  เป็นที่ตั้งหอนาฬิกาและศาลาจัตุรมุขอันเป็นสัญลักษณ๑
แหํงสถานที่เสด็จพระราชด าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบ าบัดทุกข๑  บ ารุงสุขแกํราษฎร                
จังหวัดร๎อยเอ็ด  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550   

สํวนที่  2  คือ  บึงพลาญชัย  เป็นสวนสาธารณะอยูํกลางเมือง  ประชาชนใช๎เป็นที่พักผํอน  เป็น
สถานที่ใช๎จัดงานประเพณีตําง ๆ  ในเทศกาลส าคัญของจังหวัดร๎อยเอ็ด  มีหนองน้ าขนาดใหญํ (บึง) เป็นเกาะ
กลางบึงซึ่งมีอยูํแหํงเดียวในเมืองร๎อยเอ็ด  

สํวนที่  3  เรียกวํา  บึงน๎อย  เป็นที่ตั้งสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า  เป็นแหลํงรวบรวมและอนุรักษ๑พันธุ๑
สัตว๑น้ าพื้นเมือง 

3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด   ตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต   เป็นพิพิธภัณฑ๑ 
สถานแหํงชาติที่จัดต้ังข้ึนตามโครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติประจ าเมือง  เป็นสถานที่จัดแสดงและ
รวบรวมเรื่องราวนํารู๎ทุกด๎านของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑ๑แหํงชาติร๎อยเอ็ดจัดต้ังข้ึนตามด าริของทําน
ศาสตราจารย๑  ดร.กํอ  สวัสดิพาณิชย๑  ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ๑ศิลปหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผ๎าไหมและ 
ผ๎าพื้นเมือง  ตํอมาเมื่อกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติประจ าเมือง  จึงได๎ท าการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให๎ครอบคลุมข๎อมูลของจังหวัดทุกด๎าน  ทั้งด๎านภูมิศาสตร๑  
ประวัติศาสตร๑  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลส าคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  ได๎รับการ
ประกาศวํา  เป็นพิพิธภัณฑ๑ประจ าเมืองแหํงแรกของประเทศ 

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยูํในเขตเทศบาลบนถนนสุนทรเทพข๎างวัดบึง
พระลานชัย  มีพื้นที่ประมาณ  2  ไรํ  เป็นโครงการที่กรมประมง  ได๎จัดท าข้ึนตามนโยบายของ  ฯพณฯ  
อนุรักษ๑  จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  เนื่องในวโรกาส           
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ เป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับ
ทรัพยากรของสัตว๑น้ าของท๎องถ่ินให๎แกํเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 
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  5. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 101   
ศอก  (67.85  เมตร )  สร๎างด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ฐานพระพุทธรูปองค๑นี้เป็นห๎องพิพิธภัณฑ๑จ านวน
หลายห๎อง  ประดิษฐานอยูํที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนทั่วไปเรียกวํา  “พระเจ๎าใหญํวัดบูรพา” 

6. คลองคูเมือง  ลักษณะเป็นคลองขนาดกว๎างโดยเฉลี่ย  15 – 25  เมตร  พร๎อมคูดินโดยรอบ
เมืองมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ  6,000  เมตร  ขุดข้ึนมาต้ังแตํสมัยโบราณ  เพื่อปูองกันการโจมตีของศัตรู  
ซึ่งถือเป็นแหลํงโบราณสถานคํูบ๎านคํูเมือง  และข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติ 
ข้อมูลด้านกีฬา  นันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มีสถานที่ทํองเที่ยว สถานที่ส าหรับเลํนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผํอน    
หยํอนใจหลายแหํง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค๑    จ านวน  30  แหํง   
สนามตะกร๎อ     จ านวน  32  สนาม   
สนามฟุตบอล     จ านวน  7    สนาม  
สนามฟุตบอลหญ๎าเทียม  จ านวน  6    สนาม  
สนามฟุตบอล  7 คน  จ านวน  7    สนาม  
สนามฟุตซอล     จ านวน  11  สนาม  
สนามบาสเกตบอล    จ านวน  4    สนาม   
สนามเด็กเลํน     จ านวน  12  แหํง  
สนามเปตอง      จ านวน  30  สนาม  
สนามวอลเลย๑บอล     จ านวน  13  สนาม  
สนามวอลเลย๑บอลชายหาด    จ านวน  4    สนาม  
สนามแบดมินตัน   จ านวน  3   สนาม  
สนามเทนนิส   จ านวน  6   สนาม 
ห๎องสมุดประชาชน    จ านวน  1   แหํง  
สถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า  จ านวน  1  แหํง   และศูนย๑พัฒนาสมรรถภาพทางกาย  

จ านวน  5  แหํง  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูํในความรับผิดชอบ  จ านวน  2  แหํง   
คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

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

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

     (จัดข้ึนกํอนวันเข๎าพรรษา  1  วัน) 
 6.  งานประเพณีออกพรรษาจัดข้ึนในแรม 14 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี  (จัดข้ึนกํอนวันออกพรรษา 1 วัน) 
 7.  งานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ จัดข้ึนในวันเสาร๑ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 8.  งานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดข้ึนในวันข้ึน  15  ค่ า เดือน  12  ของทุกปี 

 ท่ีมา :  ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ณ  วันท่ี 15  พฤษภาคม  2559 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่  4 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  4 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ
4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน๑  พันธกิจ  วัตถุประสงค๑  และเปูาหมายการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์ (vision)  การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

“บ๎านเมืองนําอยูํ         ผู๎คนนํารักฟูมฟ๓กต านานเมือง   ลือเลื่องวัฒนธรรม” 
พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 พันธกิจที่  1 เพิ่มศักยภาพของเมือง 

พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง 
พันธกิจที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1 . การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
  2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอยํางทั่วถึง และเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑  และสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมพร๎อมทั้งเอื้ออ านวยความสะดวกตํอ
การด ารงชีพของมนุษย๑  สัตว๑และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล 
  4. การทํองเที่ยวในท๎องถ่ินได๎รับการพัฒนา  สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถ่ิน 

5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให๎ควรคํูกับท๎องถ่ินตลอดไป 
  6. มีการน าภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินมาปรับใช๎ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎าและบริการ 
  7. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยํางทั่วถึง 
  8. ประชาชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและสมบูรณ๑ หํางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  9. ประชาชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง  สร๎างโอกาสเรียนรู๎เทําเทียมกันมีการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  10. ประชาชนในท๎องถ่ินคิดเป็น  ท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน รู๎รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็ง
และมีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถ่ิน 
  11. หนํวยงานน าหลักบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 

นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  กํอสร๎างปรับปรุงและซํอมแซมงานด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อปูองกันน้ าทํวมในฤดูฝนในเขตเทศบาลให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสํงให๎ประสานเป็นโครงขํายครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล 
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  3.  สนับสนุนงานด๎านการคมนาคมและขนสํง และสํงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสํงให๎
สามารถเช่ือมโยงประสานกันได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. งานด๎านผังเมือง การควบคุมอาคาร น าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน 
  5 .  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให๎เช่ือมโยงโครงขํายจราจร โดยให๎มีสัญญาณไฟ                  
ปูายบอกสัญญาณ  เส๎นบังคับจราจรให๎ได๎มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
 6.  สํงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายจราจรอยํางเข๎มงวด 
 7.  ประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลฯ  ประชาชน  องค๑กรพัฒนาเอกชนในการรณรงค๑สร๎าง
จิตส านึกให๎ผู๎ขับรถมีวินัยอยํางเครํงครัด 
 8.  ก าหนดแนวทางและควบคุมใช๎ประโยชน๑ที่ดินและการพัฒนาเมืองให๎เกิดประสิทธิภาพ
สอดคล๎องกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 9.  สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎แกํ
ชุมชนและบังคับใช๎ให๎เป็นรูปธรรม 
  10 . ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของชุมชนให๎เหมาะสมและขยายบริการสังคมให๎เข๎าถึงชุมชน อยําง
ทั่วถึง 
  11. สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น เชํน ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑และ
การสื่อสารด๎านโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูํชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาล 
 12. สํงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ าสะอาดสาธารณะให๎เป็นน้ าสะอาดและอ านวยประโยชน๑
ด๎านการพักผํอนหยํอนใจแกํประชาชน 
 13. สํงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเท๎าบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะ
กลางถนนให๎เกิดทัศนียภาพและความรํมรื่นเขียวขจี 
 14. สนับสนุนให๎มีการจัดสวนหยํอมไม๎ดอกไม๎ประดับบนพื้นที่วําง รวมทั้งที่ของหนํวยงานราชการ  
เอกชน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนสํงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร๎าง สรรค๑ให๎เกิดข้ึนแกํ
ชุมชนเพื่อเป็นมูลคําของผลิตภัณฑ๑ชุมชนและมุํงเน๎นให๎เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และรวมกลุํมทางเศรษฐกิจด๎วยการสํงเสริมกลุํมออมทรัพย๑และพัฒนากลุํมอาชีพ 
 2. สํงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให๎มีลานค๎าชุมชนและร๎านค๎าชุมชน สินค๎าที่ระลึกของชุมชน 
 3. ฝึกอบรมให๎มีความรู๎และทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาดให๎แกํ
ผู๎ประกอบการและองค๑กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพ 
 4. สนับสนุนให๎ประชาชน น าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการประกอบ
อาชีพและการด าเนินชีวิต 
 5. สํงเสริมประชาสัมพันธ๑  สํงเสริมและ เผยแพรํการทํองเที่ยว  เพื่อกระจายรายได๎ให๎แกํชุมชน
สํงเสริมการทํองเที่ยวที่ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบสภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท๎องถ่ิน 
 6. สํงเสริมการทํองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน  
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  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   หลักสูตรที่เน๎นความ
สนใจของผู๎เรียน  และหลักสูตรท๎องถ่ินที่เป็นภูมิป๓ญญาชาวบ๎านและมีสภาพแวดล๎อมของชุมชน 
 6. สนับสนุนให๎มีการประสานงาน  ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการค๎นคว๎า วิจัย การสาธิต
การสอนและแนะน าวิธีการตํอเด็กที่มีป๓ญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 7. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาครู อาจารย๑ และบุคลากรด๎านการศึกษา  ด๎านการฝึกอบรมอยําง
ตํอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาให๎สามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  8. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็น
ทรัพยากรด๎านการเรียนการสอนรํวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9. สํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคมให๎ทันสมยัถูกต๎อง
เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 
 10. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ให๎เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมาย  
ตําง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 11. สํงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน ทั้งหมดสร๎างเป็นองค๑
ความรู๎เผยแพรํให๎แกํคนในท๎องถ่ิน สนับสนุนให๎มีการตํอยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเดํนของท๎องถ่ิน 
 12. การอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ๑ของท๎องถ่ิน 
  13. การอนุรักษ๑ ท านุ บ ารุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  สํงเสริมความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 
  2.  สนับสนุนจัดศูนย๑บริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอ 
 3.  สนับสนุนให๎ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอันเป็นประโยชน๑ตํอ
สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 4.  สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ  
จัดกิจกรรมการเลํนกีฬา และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งจัดให๎มีสถานที่ออก
ก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางเพียงพอและทั่วถึง 
 5.  สนับสนุนให๎ประชาชนมีหลักประกันด๎านสุขภาพอยํางทั่วถึงครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อยควบคํู
กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
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 6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาโรคติดตํออื่น  ๆ
 7.  สนับสนุนให๎ชุมชนด าเนินการด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินโดยให๎มี
มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจ๎งขําวสาร  ระงับเหตุอยํางเป็นระบบ 
 8.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให๎ทุกชุมชนได๎มี
เครื่องมืออุปกรณ๑และได๎รับการฝึกอบรมความพร๎อมตามความเห็นชอบและสามารถปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยได๎ 
 9.  สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในกลุํมเปูาหมายตําง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผู๎ใช๎แรงงานโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 10. เสริมสร๎างสมรรถภาพของชุมชนให๎แข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได๎ ตระหนักถึงหน๎าที่ทั้ง  
ตํอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนา
กระบวนการสร๎างสรรค๑ด๎านศิลปวัฒนธรรมแกํการสร๎างผลงานที่มีคุณภาพแกํสังคม 
 11. สร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน   และรํวมมือกัน
เผยแพรํรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถ่ิน 
 12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล๎อม เด็กเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมอยํางสม่ าเสมอและ
ตํอเนื่อง 
 13. ด๎านการสาธารณสุขสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการ
ระบาดของโรคติดตํอและการเข๎าถึงการรักษาของผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  14. การแก๎ไขและปูองกันป๓ญหายาเสพติดและปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎  
เข๎าไปเกี่ยวกับยาเสพติด ด๎านการรวมพลังทุกภาคสํวน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  จัดการสิ่งแวดล๎อมชุนชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมธรรมชาติที่มีสีเขียวพื้นที่
โลํงและสวนสาธารณะในเมืองให๎ได๎สัดสํวนกับจ านวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็น
การเสริมสร๎างภูมิทัศน๑ท๎องถ่ิน 
  2.  สํงเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับสํวนราชการทั้งในสํวนกลาง ภูมิภาคและท๎องถ่ินอื่น
องค๑กรเอกชนและประชาชนให๎รํวมแก๎ไขป๓ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  3.  รณรงค๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ เพื่อสํงเสริมจิตส านึกให๎แกํประชาชนและองค๑กรชุมชนได๎
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎ความ
รํวมมือในการปูองกัน ติดตามเฝูาระวังและแก๎ไขป๓ญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสํงเสริมการน ามาใช๎ใหมํ  
อยํางเหมาะสม 
 5.   สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ของป๓ญหา 
 6. จัดให๎มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตํการเก็บขน การขนสํงและ  
การก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพ มุํงของผลสัมฤทธ์ิ  
การบริหารงบประมาณ 
 2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและเพิ่มองค๑ความรู๎ให๎แกํประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาท๎องถ่ิน 
  3. เสริมสร๎างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสํวนรํวมของประชาสังคมทั้งภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องค๑กรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการ
รํวมคิดรํวมท ารํวมรับผิดชอบและรํวมติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คําธรรมเนียมที่มุํงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และให๎รายได๎เพียงพอในการบริการจัดการด๎าน
สังคมอยํางทั่วถึง 
 5. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเครือขํายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมเพื่อการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง 
 6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ให๎มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎เน๎น
ความสามารถ และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอยํางสุจริต  
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ และการถํายโอนภารกิจ   และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบ
ความโปรํงใส 
 7. จัดให๎มีการอบรมถํายทอดความรู๎ให๎แกํประชาชนในชุมชน ให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ๑ ให๎ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยํางทั่วถึง 
 9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการบริการประชาชน และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 
  10 . สํงเสริมให๎มีการลดการใช๎พลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภทตลอดจนการใช๎มาตรการประหยัด
ไฟฟูา  น้ ามัน   
นโยบายและแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร  มีทั้งหมด 6  ด๎าน  ดังนี้ 
  1.  นโยบายด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  2.  นโยบายด๎านเศรษฐกิจ 
  3.  นโยบายด๎านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.  นโยบายด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.  นโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  6.  นโยบายด๎านการบริการ  การเมือง  การปกครอง 
นโยบายเร่งด่วนผู้บริหาร 
  1.  แจ๎งชุมชนหากมีป๓ญหาความเดือนร๎อนที่ทางชุมชนไมํสามารถแก๎ไขได๎ให๎ยึดเทศบาลไว๎กํอน
เพราะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  มีหนํวยงานรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ตลอด  24 ช่ัวโมง  โทรเบอร๑ดํวน 199 , 
0-4351-2199  เบอร๑นี้จะเข๎างานปูองกันฯ ซึ่งปฏิบัติงาน  24  ช่ัวโมงทุกวัน  สํวนเบอร๑ 0-4351-
1222 เฉพาะวันเวลาราชการ 
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  2.  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับมอบให๎เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถ่ิน (7,853 แหํง) อปท. ใดที่มีการจัดการศึกษาที่มีโรงเรียน จะได๎มีการมาแขํงขันชิงชนะเลิศ
ของนักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในระดับประเทศที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 10 วัน 
ระหวํางวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 ในนามเทศบาลฯ ขอความรํวมมือต๎อนรับและเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี 
  3.  โครงการเพิ่มพื้นที่ทางด๎านเศรษฐกิจ ข๎อจ ากัดคือทางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดไมํมีที่ดิน 
  4.  การจัดหมวดหมูํการจ าหนํายสินค๎าอยํูระหวํางด าเนินการและได๎ด าเนินการแล๎วบางสํวนที่ 
ตลาดสระทองอาคารสอง 

5. โครงการ Smart City เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. ติดตั้งกล๎อง CCTV  ตามประตูเมือง  จ านวน 11  ประตูเมือง ซึ่งเป็นการด าเนินการ 

เบื้องต๎น  และข้ันตอนตํอไปสามารถเช่ือมกล๎องต ารวจ กล๎อง  อบจ.ที่มีอยูํแล๎ว  เช่ือมเข๎าที่ศูนย๑  
ของเทศบาลที่งานเทศกิจ ดูแลเพื่อให๎มีกล๎องมากขึ้น   

7. โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11 
8. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนประชาธรรมรักษ๑ตลอดสาย 
9. การกํอสร๎างถนนคอนกรีตพร๎อมรางระบายน้ าให๎จัดล าดับความส าคัญ ขอให๎ด าเนินการ 

กํอสร๎างถนนการสัญจร – ไปมา สะดวกปลอดภัยกํอน 
10. โครงการบ าบัดน้ าเสีย 
11. การระบายน้ าลงคลองคูเมือง 
12. ป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม(ขยะมูลฝอย) 
13. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การกํอสร๎างอาคารจะต๎องมีบํอดักไขมันในบ๎านแตํละบ๎าน โรงแรม              

ที่สาธารณะ อาคารตําง ๆ ฯลฯ  ซึ่งปลํอยน้ าเสียออก 
14. จัดต้ังเครือขํายความรํวมมือในการจัดระเบียบสายไฟ 
15. โครงการกํอสร๎างถนนค๎ุมแสนสุข 
16. การกํอสร๎างถนนค๎ุมแสนสุขจะทะลุถึงถนนผดุงพานิช เพราะประกาศเป็นถนนผังเมือง 

ระยะทางจากถนนผดุงพานิชแยก จส.3 จะทะลุไปหาถนนค๎ุมแสนสุข แตํเป็นที่ประชาชนอาศัยอยูํ  
กรมโยธาธิการประกาศเป็นเขตผังเมือง ถนนสองถนนจะเช่ือมกัน รอประกาศเป็นกฤษฏีกาเพื่อเวนคืน
รัฐบาลก็จะน าเงินมาจํายให๎เจ๎าของที่ดิน จํายเสร็จจึงจะด าเนินการกํอสร๎างได๎ สํวนเจ๎าของที่ก็ไมํสามารถ
กํอสร๎างหรือด าเนินการอยํางอื่นได๎ เพราะที่ดินดังกลําวประกาศเป็นเขตผังเมือง กรมโยธาธิการอยากให๎
ท างานแบบบูรณาการ จึงได๎เชิญเจ๎าของที่ดินมาพูดคุยกันและตัดถนนตกลงกันได๎ ออกโฉนดได๎   
ก็จะด าเนินการท าถนนทันทีกว๎าง 20 เมตร เจ๎าของที่ดินแปดรายตกลงกันได๎ หกรายสองรายตกลงกัน
ไมํได๎ไมํยอมโครงการจึงล๎มเลิกไป ไมํสามารถด าเนินการได๎ ก็ต๎องรอเงินมาเวนคืนจากรัฐบาล 

17.  การพัฒนาตลาดสระสิมเป็นศูนย๑พัฒนาการเรียนรู๎ผู๎สูงอายุ 
18.  วิสัยทัศน๑  พันธกิจ  จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมือง 

ร๎อยเอ็ด คงยึดวิสัยทัศน๑  พันธกิจ  จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเดิม  
19. ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาของปีที่ผํานมา 
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ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากการประชาคมชุมชนเมือง 

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

วันอังคารท่ี 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
ณ  โรงแรมสาเกตนคร ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

************************** 
               -  น าเสนอวิเคราะห๑ป๓ญหาความต๎องการของท๎องถ่ินเพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากการประชาคมชุมชนเมือง 

  1. มีการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํชุมชน  
  2. การก าหนดราคาสินค๎าหลังครัวเรือนของเกษตรกร ให๎สอดคล๎องกับภาครัฐ  
  3. การติดตั้งวงจรปิด CCTV รอบตลาดทุกตลาดที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด เพื่อไมํให๎เกิดป๓ญหาอาชญากรรม 
    4. ป๓ญหาเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย  
  5. การแก๎ไขปรับปรุงน้ าเสียกํอนลงสูํคูคลอง  
  6. การกํอสร๎างเรือนไทยที่สวนสมเด็จฯ  
   7. การจ าหนํายอาหารสด ควรรับมาจ าหนํายวันตํอวันเพื่อความปลอดภัยของผู๎บริโภค และ  
การจัดระเบียบตลาด แบํงโชนการจ าหนํายสินค๎าให๎เป็นหมวดหมูํ 
  8. พํอค๎า – แมํค๎า และประชาชนที่มาจับจํายตลาดหนองแคน สถานที่จอดรถไมํเพียงพอ 
  9. กํอสร๎างปรับปรุงถนนประชาธรรมรักษ๑ตลอดสาย จากห๎างทองเยาวราช  ถึงแยก  
วัดค๎ุมวนารามถนนแคบเกินไป  ปรับปรุงระบบระบายน้ าเพราะตันต้ืนเขินแล๎ว 
  10. ปรับปรุงไฟฟูาแสงสวํางตรงสี่แยก เพราะการจราจรเกิดอุบัติเหตุบํอยมากหลังวัดบึง  
(แยกข๎างบ๎าน ดร.สมโชค)  
  11. ป๓ญหาเกี่ยวกับระบบสายไฟฟูา สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท๑  
 12.  ถังขยะที่อยูํในวัดบึงพระลานชัยไมํพอเพียงและรถเก็บขนขยะจะไมํมาเก็บตาม
ก าหนดเวลา และขยะสิ่งกลิ่นเป็นมลพิษแกํชุมชน 
  13. ถนนรณชัยชาญ ยุทธ   ซอย 25   ข๎างอูํ ถนนทางเข๎าหมูํบ๎านยังเป็นลูกรังอยูํอยากให๎
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตให๎ 
  14. ขยายเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎เพิ่มมากขึ้น  
  15.ถนนจันทร๑เกษมเส๎นหน๎าโรงฆําสัตว๑เทศบาลจนถึงสามแยกตรงบริษัทสหพันธ๑ทัวร๑ไมํมี
สัญญาณไฟเตือน เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง 
  16. ป๓ญหาเรื่องการกํอสร๎างหอชมเมืองรูปทรงโหวด 
  17. การปรับปรุงคลองคูเมืองที่สามารถเช่ือมโยงกันตลอด (ติดระหวํางวิทยาลัยนาฏศิลป์
ร๎อยเอ็ดตรงไปล าห๎วยเหนือ) เพราะเป็นเส๎นถนนผดุงพานิชติดอาคารบ๎านเรือน 
   18. การปรับปรุงถนนและการกํอสร๎างถนนในชุมชนใดก็ตามให๎ด าเนินการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าพร๎อมด๎วยเพราะเกิดป๓ญหามีถนนอยํางดีแตํน้ าทํวมขัง 
 19. การบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อยากให๎มีคลองวนเวียนในระบบของเทศบาล
เมืองเพื่อระบายน้ าเสียออกไป 
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 20. การเดินสายไฟฟูาเพราะระบบเดินทุกวันท าให๎สายไฟมากมายอยากให๎จัดระเบียบการเดิน
สายไฟ 
 21. บริเวณถนนผดุงพานิช(สี่แยกวัดกลางมิ่งเมือง) ควรมีไฟแดงหรือไฟกระพริบเนื่องจาก 
เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง  และทํอระบายน้ าอุดตัน 
  22. การพัฒนาบึงพลาญชัย (เป็นเรื่องของทัศนคติและมุมมองของแตํละบุคคล)  
  23. สีสันอาคารที่อยูํรอบบึงพลาญชัย อยากให๎ทางเทศบาลขอความรํวมมือจากเจ๎าของอาคาร
ซึ่งสามารถจะพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ซึ่งจะสัมพันธ๑กันกับน้ าพุดนตรี 
  24. ตลาดน้ าเมืองร๎อยเอ็ด  
 25. การประชาสัมพันธ๑ทางเสียงตามสายของของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดตํอชุมชน  
   26. ปูายซอยเนื่องจากท าเป็นรูปโหวดเป็นเหล็กหลํอ พวกขโมยรู๎วํามีราคาก็หักขายปูายทุกปูาย
เกือบ 80% ปูายก็หักช่ือถนนก็ลบ อยากขอความรํวมมือเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎จัดท าปูายช่ือซอยถนน
ใหมํที่ไมํเป็นเหล็กหลํอ 
    27. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11 ระยะจากถนนใหญํเข๎าไปสุดซอยตันประมาณ 200 เมตร 
ประมาณ 10ปี  ที่แล๎วที่ทางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตชํวงที่ท าถนน
คอนกรีตไมํมีทํอระบายน้ าอยากให๎ทางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดด าเนินการแก๎ไข 
  28. ถนนซอยค๎ุมแสนสุข ถนนเป็นหลุม เป็นบํอ ทํอระบายน้ าอุดตันเวลาฝนตกน้ าทํวมขัง  
  29. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํมีทํอระบายน้ า (ถนนบ๎านเหลําบักเล)  
  30. ถนนค๎ุมแสนสุขยุงเยอะมาก ตั้งแตํปากซอยถึงถนนหน๎าวัดทํานคร 
  31. ถนนป๓ทมานนท๑ ซอย 8 ป๓ญหาเกี่ยวกับการระบายน้ า  
 32. ติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณสุํมเสี่ยงเกิดอาชญากรรม 
  33. หน๎าร๎านวีระเภสัชไมํมีสัญญาณไฟแดง 
 34. การจราจรติดขัดชํวงถนนทางเข๎าตลาดหายโศรกเกํา 
 35. ชํวงสามแยกลีเซ็นเตอร๑เกิดอุบัติเหตุบํอยมากเพราะไมํมีสัญญาณไฟเตือน 

สรุปแบบส ารวจสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนเพ่ือประกอบ 
การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.2560 - 2562) 

ชุมชนโรงเรียนเมือง 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11 ความยาว 200 เมตร กํอสร๎างมาประมาณ 9 ปี  
ไมํมีทํอระบายน้ า 
- ถนนไมํมีร๎องระบายน้ า ตามซอยทั่ว ๆ ไป ภายในชุมชน 
- ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6  ซอยแคบ กิ่งไม๎ขึ้นปกคลุม สายโทรศัพท๑ สาย เคเบิ้ล ฯลฯ 
ตลอดจนสังกะสีที่ล๎อมถนนผุพังเวลาลมพัดท าให๎บดบังถนนท าให๎การสัญจรไปของ
ประชาชนล าบากมาก 
- ทางเท๎าช ารุด/ฝาปิดทํอระบายน้ าช ารุด 
- ถนนทางเท๎าไมํสะอาด  
- ถนนสองข๎างทางช ารุดเกิดดินทรุด 
- ถนนคับแคบไมํสะดวกในการสัญจรไปมา 
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2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 12 ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ ดับบ๎าง ติดบ๎าง 
-  สายไฟฟูา , สายโทรศัพท๑ , สายเคเบิ้ล วางสายไมํเป็นระเบียบ 
- ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอหลังซอยไทยแซและหน๎าโรงพยาบาลตลอดแนว  
- ไฟฟูาช ารุด รัฐกิจไคลคลา  

3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน  ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11,  ไมํมีทํอระบายน้ า เวลาฝนตกน้ าทํวม 
- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16  ทํอระบายน้ าอุดตัน เวลาฝนตกน้ าทํวมซอย 
- ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6  ทํอระบายน้ าอุดตัน เวลาฝนตกน้ าทํวมซอย 

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
- วัยรุํนไมํมีงานท าเป็นหลักแหลํงและอาชีพที่แนํนอน 
- วัยรุํนมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 

5. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
- ให๎ความรู๎และการปฏิบัติตาม และจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพให๎มาก  ๆ
- ฤดูฝนยุงชุกชุม 

6. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบํอย 
- จัดให๎มีต ารวจสายตรวจออกตรวจในซอยทั้งกลางวัน – กลางคืน 
- ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

7. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- การจราจรติดขัด ไมํเป็นระเบียบ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ๑ ให๎ปฏิบัติตรมกฎจราจร 

8. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของทางราชการเพียงพอและทั่วถึง 
-  การประชาสัมพันธ๑ไมํทั่วถึง  

     9.  ป๓ญหาอื่น ๆ (ความต๎องการ) 
      -  ติดหลอดไฟตามเสาไฟฟูาให๎ครบทุกต๎น ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 12  
       -  มีกิ่งต๎นมะขามพาดสายไฟฟูา   
       -  สุขภาพและสิ่งแวดล๎อมที่ดีข้ึน  
      -  จัดเสวนาผู๎สูงอายุ ชุมชนละ 5 คน 
               -  ให๎ผู๎เลี้ยงสุนัขดูแลสุนัขมากกวําน้ี 

ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
- ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ การสัญจรไปมาไมํสะดวก 
- ถนนช ารุดไมํได๎มาตรฐาน พื้นผิวขุขระเป็นฝุุนละออง 
- ถนนช ารุด มีก๎อนหินโผลํข้ึนกลางถนน        
- อยากให๎ท าถนนเป็นลูกระนาคเนื่องจากรถที่สัญจรไปมาขับรถเร็วเกินไปท าให๎เสียงดัง
และเกิดอุบัติเหตุได๎งําย 
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- ฝาปิดทํอระบายน้ าบนถนนแตก เศษปูนหลํนลงทํอ 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
- ไฟสํองสวํางถนนไมํเพียงพอ ตามตรอก ซอย 
- ซอย 8 สุดซอย หลอดไฟไมํติด 
- ถนนมืดเป็นชํวง ๆ ตั้งแตํสี่แยกไปถึงชุมชนมั่นคงพัฒนา 

  3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน  ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
- ทํอระบายน้ าอุดตัน ซอย 8 สุดซอย 
- เวลาฝนตกน้ าทํวมการระบายน้ าไมํทัน 
- น้ าไมํคํอยไหล  ทํออุดตัน  เวลาฝนตกเกิดดินไหลลงทํอ 

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
- แมํบ๎านวํางงานเพราะอยูํหํางไกลจากตัวเมือง 
- ต๎องการเงินสนับสนุนเพื่อตั้งกองทุนอาชีพเสริม 
- ต๎องการมีตลาดแถวชานเมือง 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
- ชุมชนหํางไกลจากตัวเมือง ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 
- ต๎องการใหม๎ีจุดตรวจของต ารวจในเวลากลางคืนบริเวณหน๎าชุมชน 

6. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
- ทํอระบายน้ ามีน้ าขังเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ยุง 

7. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
     -  มีการลักทรัพย๑เกิดบํอยมาก 
     -  มีโจรปล๎นจี้ 
     - อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ดูแล 
8. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 

- ห๎ามวางสิ่งของบนฟุตบาท 
- ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 

9. ป๓ญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
ความต๎องการของชุมชน 

- ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายสวนสุขภาพ 
- ให๎จัดท าปูายติดประกาศกลางชุมชน 

ชุมชนวัดบึงพระลานชัย 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
- ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ และแคบมาก 
- ฟุตบาตช ารุดจ านวนมาก ตรงถนนประชาธรรมรักษ๑  
- มีขยะมูลฝอยตามถนนทั้งสองข๎าง 
- แยกห๎างทองเยาวราชร๎อยเอ็ดถึงสามแยกวัดค๎ุมถนนคับแคบมาก 
- การกํอสร๎างถนนทุกซอยในเขตเทศบาลอยากให๎ด าเนินการกํอสร๎างทํอระบายน้ าไปพร๎อม 
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2. ป๓ญหาไฟฟูา –สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
    -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอการสัญจรไปมาไมํสะดวก ถนนทองทวี และภายในบริเวณ 
วัดสระแก๎ว ซอยหลังห๎องอาหารรจนา 

      -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอถนนเสนาเริ่มคิด ห๎าแยกสายน้ าผึ้ง  
  3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

- ทํอระบายน้ าอุดตันบริเวณหลังวัดบึงพลาญชัย 
- ขยะมูลฝอยอุดตันตามรํองถนน  ตรอก ซอย 

4. ป๓ญหาการวํางงาน 
- วัยรุํนไมํมีงานท าเป็นหลักแหลํง 
- วัยรุํนมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
-    มีแหลํงจ าหนํายมากที่ชุมชน 
-    ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

6. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
- มีผู๎สูงอายุ และคนพิการ ไมํมีผู๎เลี้ยงดูอยูํตามล าพังเป็นป๓ญหาเรื่องอาหารการกิน 
ไมํถูกสุขลักษณะ 
- การจัดเก็บขยะมูลฝอยไมํตรงเวลาท าให๎เกิดมลพิษตํอชุมชน 

  7. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบํอย 
- จัดให๎มีต ารวจสายตรวจออกตรวจในซอยทั้งกลางวัน – กลางคืน 
- ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

8. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
- วัยรุํนขับรถจักรยานยนต๑เสียงดัง 
- ถนนคับแคบ การจอดรถไมํเป็นไปตามกฎจราจร 
- ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 

9. ป๓ญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
-  ไมํได๎รับข๎อมูลเสียงตามสาย ขาดการประชาสัมพันธ๑ขําวสาร 

10. ป๓ญหาอื่น ๆ 
- สิ่งแวดล๎อมเกี่ยวกับเรื่องขยะในเขตเทศบาล 
- ชุมชนไมํเข๎มแข็ง 
- การทาสีบ๎านเรือนให๎เป็นสีสันถนนรอบบึงพลาญชัย 
- ถังขยะภายในวัดบึงพลาญชัยไมํเพียงพอ 
- ขาดความรู๎ในการจัดต้ังชุมชน 
- ให๎มีการจัดงานประเพณีตามชุมชนตําง  ๆ
- งบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขยะในบริเวณวัดบึง 
- สํงเสริมให๎ชุมชนมีการออม 
- ให๎มีการจัดอบรมในชุมชน 
- แหลํงชุมชนเสื่อมโทรม ด๎านหลังวัดสระแก๎ว 
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ชุมชนโรงพยาบาล 

***************************** 
 1.  ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

-  ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 8 ถนนสูงข้ึนแตํในซอยต่ าลง 
-  ถนนรัฐกิจไคลคลา เป็นหลุม เป็นบํอ ทํอระบายน้ าอุดตัน 
-  ถนนสุริยเดชบ ารุง  และถนนรณชัยชาญยุทธ  ช ารุดเป็นหลุมเป็นบํอ 
-  ถนนทางเดินฟุตบาท ถนนรณชัยชาญยุทธ ถนนสุริยเดชบ านุง และหน๎าโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด  

ร๎านค๎าบางร๎านเอาสินค๎าวางตรงทางเดินฟุตบาท และรถรับ – สํงสินค๎ากีดขวางทางท าให๎การสัญจรไปมาไมํ
สะดวก 

2. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ระบบระบายน้ าตื้นเขิน อุดตัน สํงกลิ่นเหม็น มีเศษขยะปิดทํอระบายน้ า 
-  น้ าไหลไมํทันชํวงเวลาฝนตกท าให๎น้ าทํวม (ตรงถนนรณชัยชาญยุทธ สุดซอย) 
-  ถนนรัฐกิจไคลคลาชํวงจาก รร.กวดวิชาอาซี ไปถึงแยกถนนสุริยเดชบ ารุง ท าการกํอสร๎าง 

ปรับปรุงถนนใหมํ แตํเวลาฝนตกน้ าระบายไมํทัน 
3. ป๓ญหายาเสพติด 

-  มีการจับกลุํมมั่วสุมและดื่มสุราอยํูเสมอในหอพัก 
-  ตามร๎านเกมส๑และหอพักนักเรียน 

4. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  การจอดรถไมํเป็นระเบียบตรงปากซอยถนนสุริยเดชบ ารุง    
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 18 และถนนรัฐกิจไคลคลา (หน๎าโรงเรียนกวดวิชา RC)  

การจอดรถของรถนักเรียนผู๎ปกครองตลอดจนรถเจ๎าของโรงเรียนไมํเป็นระเบียบท าให๎การจราจรติดขัด 
-  อยากให๎มีการกวดขันและจัดระเบียบใหม ํ
-  การจอดรถตรงทางแยก 
-  การจราจรติดขัดมากต้ังแตํชํวงสี่แยกเลียบมาหน๎าโรงพยาบาลร๎อยเอ็ดจนถึงสี่แยกไฟแดง 

โรงเรียนสตรีศึกษา 
- ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 13 รถติดมากในชํวงเปิดเทอม 

5. ป๓ญหาอื่น ๆ 
-  ป๓ญหาลูกน้ ายุงลายถนนสุริยเดชบ ารุง  
-  การถมดินกํอสร๎างบ๎านสูงเกินไป 
-  การกํอสร๎างหอพักไมํเป็นระเบียบ 
-  ถนนในซอยหน๎าหอพักกีดขวางทางจราจรมาก 

ชุมชนพิพิธภัณฑ์ 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนข๎างร๎านดอลลํา เป็นหลุมเป็นบํอ 
-  ซอยชุมชนพิพิธภัณฑ๑ริมคลองคูเมือง ซอยและถนนเป็นหลุมเป็นบํอมาก 
-  ถนนสันติสุขถึงถนนเทวาภิบาล ซอยดอลลําถนนเป็นดินบางชํวง 
-  ทางเท๎าช ารุด ถนนแคบไมํมีการตีเส๎นจราจร 
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2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

- ไฟฟูาสํองสวํางไมํติดหลายแหํงและไมํเพียงพอตํอความต๎องการของชุมชน 
- ไฟฟูาสาธารณะช ารุดตามถนน – ซอย ในชุมชน 

3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน  ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวมขังถนนเทวาภิบาล 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน – น้ าทํวม ซอยหลังธนาคารกรุงไทย 
-  ระบบระบายน้ าอุดตัน ระบายน้ าไมํทันชํวงเวลาฝนตก ตรงชุมชนหมูํบ๎านไฟไหม ๎  

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
-  ประชาชนไมํมีงานท าเป็นสํวนใหญํ  ควรสํงเสริมอาชีพเสริมให๎แกํผู๎ตกงาน 
-  จัดอบรมสํงเสริมอาชีพแกํชุมชน 
-  การศึกษาน๎อยแตํเลือกงาน 
-  ขาดความอดทนในการท างาน 

     5. ป๓ญหายาเสพติด 
               -   ป๓ญหาเยาวชนติดสิ่งเสพติดและจ าหนํายสิ่งเสพติด 
               -   จัดอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
       -    จับกลุํมดื่มสุรา สิ่งเสพติด  
              -     ขาดการสอดสํองดูแลจากเจ๎าหน๎าที่ 

5. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  ไฟสัญญาณจราจรมองไมํคํอยเห็น 
-  จอดรถไมํเป็นระเบียบ 
-  ตรงหน๎าธนาคารกรุงไทยสาขาเพลินจิตการจราจรติดขัดมาก เลี้ยวไมํให๎สัญญาณเกิดอุบัติเหต ุ

บํอยครั้ง 
ชุมชนวัดคุ้ม 

***************************** 
 1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

-  ถนนค๎ุมศรีสุวรรณถนนแคบมาก  
-  ถนนที่จะไปถนนเนื่องประดิษฐ๑ข๎างถนนล าห๎วยเหนือ ถนนเป็นหลุม – บํอ  

                -  ถนนฝ๓่งทางเข๎าด๎านทิศตะวันตกตลาดสระทองแคบมาก 
-  ทางเท๎ามีการวางจ าหนํายสินค๎าล้ าออกมาไมํเป็นระเบียบ 
-  ถนนตั้งแตํสี่แยกร๎านขายยาวีระเภสัชข้ึนไปทางทิศตะวันตกจนถึงสามแยกถนนกองพลสิบถนน 

แคบมากการจราจรติดขัด   
2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

-  ตรงประตูทางเข๎า-ออก ตลาดสระทอง และในบริเวณตลาดไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ  
และในซอยไฟฟูาแสงสวํางดับบํอยมาก 

-  ไฟฟูาแสดงสวํางบางซอยภายในชุมชนไมํเพียงพอ 
3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

-  ทํอระบายน้ าอุดตัน 
-  ท าให๎เกิดน้ าทํวมขังเวลาฝนตก 
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4. ป๓ญหาการวํางงงาน 

-  คนในชุมชนไมํมีงานท าเป็นสํวนใหญ ํ
-  เยาวชนในชุมชนเลือกงาน ไมํมีความอดทน 
-  การศึกษาน๎อย  

  5. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบํอย ซอยหลังวัดค๎ุมและถนนเนื่องประดิษฐ๑ 
- จัดให๎มีต ารวจสายตรวจออกตรวจในซอยทั้งกลางวัน – กลางคืน 
- ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

  6. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
-  การจอดรถไมํเป็นระเบียบในตลาดสดสระทอง 
-  ตรงร๎านขายลาบเป็ดศรีสุวรรณ  จอดรถช๎อนคัน ไมํเป็นระเบียบท าให๎การสัญจรไปมาติดขัด 
-  ถนนค๎ุมศรีสุวรรณการจราจรติดขัดเพราะถนนแคบมาก 
-  สามแยกวัดค๎ุมวนารามไมํมีสัญญาณไฟเตือนเกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง 
-  สี่แยกร๎านถนนแคบชํวงทางเข๎าตลาดสระทองทิศตะวันตกท าใหก๎ารจราจรติดขัด 
-  บันไดที่วางเช่ือมระหวํางถนนกับทางเข๎าบ๎านย่ืนออกมามากเกินไปท าให๎การสัญจรไปมาล าบาก 

ตรงถนนค๎ุมศรีสุวรรณ 
7. ป๓ญหาอื่น ๆ 

-  สถานเริงรมย๑ รถโฆษณา เสียงดังเกินไป  
-  ถนนค๎ุมศรีสุวรรณบริเวณก าแพงวัดสระทองมีรถจอดจ าหนํายผัก-ผลไม๎ท าให๎การจราจรติดขัด 

โดยเฉพาะชํวงโรงเรียนเลิก 
               -  การการจ าหนํายสินค๎า สํงเสียงดัง กลิ่น ควัน เป็นการรบกวนผู๎สัญจรไปมาอยํางยิ่ง 

ชุมชนวัดเหนือ 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ทางเท๎าช ารุด  ทางม๎าลายตรงสามแยกหน๎าวัดเหนือไมํชัดเจน 
-  ถนนหน๎าวัดแคบมาก 
-  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบํอบางซอยในชุมชน 
-  การกํอสร๎างถนนอยากให๎ด าเนินการกํอสร๎างรางระบายน้ าพร๎อม 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  มีการเสียหายหลายจุด 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 
-  สายไฟหยํอนลงมาต่ ามาก ถนนผดุงพานิช  

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

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
-  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
-  มีการเลือกงาน 
-  การศึกษาน๎อย ขาดความอดทน 
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5. ป๓ญหายาเสพติด 

-  มีการจ าหนําย 
-  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

     6. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
-  สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

     7. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
- วัยรุํนชอบดื่มเหล๎า และเกิดความคะนองลักขโมย และท าลายทรัพย๑สินตามถนนและซอยตําง ๆ  

โดยเฉพาะซอยเสนาเริ่มคิดทะลุไปถึงถนนผดุงพานิช 
     8. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 

- รถจอดรับ – สํงสินค๎า วางของขายบนทางเดิน 
- ทางเท๎ามีการวางสิ่งของถนนผดุงพานิชตลอดแนว 
- ถนนผดุงพานิช แถวหน๎าวัดเหนือถึงถนนกองพลสิบรถจอดสองข๎างทาง 
- สามแยกหน๎าวัดเหนือไมํมีสัญญาณไฟเตือน เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง  
- การจอดรถไมํเป็นระเบียบ จอดรถช๎อนคัน การสัญจรไป – มา ไมํสะดวก 

 9. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
-  การสื่อสาร สิ่งพิมพ๑ ไมํถึงผู๎รับบริการ 
-  ควรมีเสียงตามสายชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสาร 

       10. ป๓ญหาอื่น ๆ 
-  ผู๎ประกอบการ (ค๎าขาย) วางของขายบนทางเท๎า 
-  ควรก ากับดูแล ให๎เสมอภาค 

ชุมชนพระอารามหลวง 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-    ถนนทางเท๎าช ารุดตามซอยภายในชุมชน 
-    ถนนสุขบูรพา ชํวงถนนเพลินจิต ถนนเจริญพานิชและถนนเพลินจิตถนนช ารุดบางชํวง  
- ถนนข๎างวัดกลางมิ่งเมืองเป็นหลุมเป็นบํอ 

  2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
-  มีการเสียหายหลายจุด 
-  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ 
-  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 

  3. ป๓ญหาการวํางงงาน 
-  ประชาชนไมํมีงานท าเป็นสํวนใหญํ   
-  ควรสํงเสริมอาชีพเสริมให๎แกํผู๎ตกงาน 

  4. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน ชํวงฤดูฝนมีน้ าทํวมขังและไมํมีทางเท๎าให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
-  ฝาปิดทํอระบายน้ านําจะท าเป็นฝาคอนกรีต 
-  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน บางซอย ภายในชุมชนท าให๎เกิดน้ าทํวมขัง 
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  5. ป๓ญหาอื่น ๆ 

          -  ติดกล๎องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
          -  มีการลักลอบเลํนการพนัน 

ชุมชนรอบเมือง 
***************************** 

 1.  ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนช ารุด  เป็นหลุม บางซอย ในชุมชน 
-  ทางเท๎าช ารุด บางซอยในชุมชน 
-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ บางซอยในชุมชน 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
     -  เสาไฟฟูาท๎ายซอยเช่ือมระหวําง ซอย 5 และ ซอย 7 หลังหอพัก 
     - ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ ซอยตําง ๆ หลอดไฟสํองสวํางตามถนน ซอย ดับบํอยมาก  

เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ   
  3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

    -  รอบเมืองซอย 11 รํองระบายน้ าตื้นเขิน น้ าทํวมขัง 
    -  รอบเมือง ซอย 9 ทํอระบายน้ าอุดตัน น้ าทํวมขัง 
    -  รอบเมืองซอย 1 ทํอระบายน้ าตื้นเขิน ฝนตกน้ าทํวมขัง 
    -  ทํอระบายน้ าอุดตันบางซอยในชุมชน 
    -  รํองน้ าสํงกลิ่นเหม็นเนํา ภายในตลาดสด 
 4. . ป๓ญหาการวํางงาน 

                - ชุมชนไมํมีงานท า 
               - ชุมชนแออัดหลังวัดบูรพาภิราม เลือกงาน การศึกษาน๎อย 

     4. ป๓ญหาอื่น ๆ  
     -   อยากให๎ชุมชนมีรายได๎เสริม 
     -  จัดหาอาชีพให๎ชุมชน ส าหรับคนวํางงาน ไมํมีงานท า 

ชุมชนทุ่งเจริญ 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ เป็นอันตรายตํอการสัญจรไปมา 

  -  มีสิ่งกีดขวางถนน(เก๎าอี้)วางตรงร๎านจ าหนํายสินค๎าถนนรอบตลาดทุํงเจริญ 
  -  ซอยโรงเรียน ช.วิทยาตรงแยกไปวัดบูรพาภิรามทํอระบายน้ ายังไมํได๎รับการปรับปรุง 

-  ทํอน้ าเสียไมํมีฝาปิดมิดชิด 
- ซอยแคบไมํมีระบบระบายน้ า 
- ถนนทางเท๎าช ารุด บางซอย ภายในชุมชน 

2.  ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  แสงสวํางมีไมํทั่วถึง ซอยโรงเรียน ช.วิทยา 
  -  สายไฟในซอยหยํอนไมํเป็นระเบียบ  
  - ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางซอย ภายในชุมชน 
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3.  ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

  - ฝนตกน้ าทํวม ซอย โรงเรียน ช.วิทยา 
  - ควรมีการกํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายน้ าที่ได๎มาตรฐาน 

- ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน 
     4.  ป๓ญหาการวํางงาน 
  - ยังมีคนในชุมชนวํางงานและไมํมีรายได ๎ - จัดหาอาชีพให๎ผู๎ที่วํางงาน 
  - จัดอบรม แนะน า ในการประกอบอาชีพ  
     5.  ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
  -  มีขโมยลักทรัพย๑ตามบ๎านเชํา  ควรมีสายตรวจไปดูแล 
     6.  ป๓ญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
  -  ควรหาสถานที่เสนอข๎อมูลขําวสารของทางราชการ 
  -  ให๎จัดท าปูายติดประกาศไว๎ที่ท าการชุมชนทุํงเจริญ 

ชุมชนหนองแคน 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
  -  ถนนทางเท๎าช ารุด ซอยแตรชวลิตร  และบางซอยในชุมชน 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  - แสงสวํางไมํเพียงพอ  ชุมชนในซอยแตรชวลิตร  หน๎าตลาดหนองแคน สวนสาธารณะริมคลอง 
ออกก าลังกาย 
  -  ไฟฟูาแสงสวํางรอบตลาดหนองแคนไมํเพียงพอ 
  - ไฟฟูาแสงวํางไมํเพียงพอ บางซอยในชุมชน 

3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ทํอระบายน้ าอุดตัน  ถนนหน๎าศาลพระภูมิในตลาดหนองแคน 
  -  น้ าทํวมขังฝ๓่งชุมชนในซอยแตรชวลิต รอบๆ  ถนนราชการด าเนิน  
  -  รอบ ตลาดหนองแคน ทํอขนาดเล็ก  ขยะอุดตัน  

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
  -  ประชาชนในชุมชนวํางงานเป็นจ านวนมาก ความรู๎น๎อย อยากให๎มีการจัดหาอาชีพ 
เสริมให๎ผู๎วํางงานท า 
  -  การศึกษาน๎อย เลือกงานท าและขาดการแนะน า ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ  

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -  มีวัยรุํนติดสารระเหยมาก ซอยแตรชวลิต  บริเวณถนนริมคลอง 

-  ตั้งกลุํมเสพสิ่งเสพติดบางซอย 
6. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 

  -  ชํวงเย็นการจอดรถไมํเป็นระเบียบในบริเวณรอบตลาดหนองแคน  
  -  ในช่ัวโมงเรํงดํวน รถที่ว่ิงออกมาจากซอยตําง ๆ  ล าบากมาก เพราะรถทางเอกไมํยอมชะลอ    
และไมํมีสัญญาณไฟ 

7. ป๓ญหาอื่น ๆ 
  -  มีการว่ิงราวทรัพย๑ 
  -  ป๓ญหาการจอดรถสองข๎างทาง 
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ชุมชนศรีอุดม 

***************************** 
1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

  -  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  ทํอระบายน้ าอุดตัน 
  -  ฟุตบาทหรือรางระบายน้ าถนนชุมชนศรีอุดม 

-  ฟตบาทตลอดแนวถนนรณชัยชาญยุทธ 
  -  ถนนรณชัยชาญยุทธ ไมํมีทํอระบายน้ าและถนนทางเท๎าช ารุดบางซอยในชุมชน  

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ไ มํมีเสาไฟบางชํวงท าให๎บริเวณนั้นคํอนข๎างมืด 

-  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางซอยในชุมชน 
3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

  -  รางระบายน้ าสองข๎างทางถนนรณชัยชาญยุทธอุดตัน 
  -  ซอยศรีอุดม น้ าทํวมขังเวลาฝนตก 
  -  ดินตรงรํองระบายน้ าพัง  เวลาฝนตกน้ าทํวมขังมากบริเวณทางโค๎งประปา 

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
  -  ประชาชนที่ใช๎แรงงานไมํมีงานท า  การศึกษาน๎อย 
  -  ขาดการแนะน าให๎ความรู๎ 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -  บ๎านเชําและหอพักจะมีป๓ญหายาเสพติด 
  -  จับกลุํมเสพสิ่งเสพติด 

6. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
  -  ขับรถย๎อนศร  จอดรถไมํเป็นระเบียบและไมํเคารพกฏจราจร 

7. ป๓ญหาอื่น ๆ 
  -   ชุมชน ขาดความสามัคคี 
  -   มีความเห็นแกํประโยชน๑สํวนตัว 

ชุมชนศิริมงคล 
***************************** 

1.  ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
  -  ซอยแยกข๎างโรงเรียนอนุบาลไพโรจน๑ ถนนตํางระดับ 
 -  ร๎านอาหารวางอุปกรณ๑ในการท าครัวขีดขวางซอยเข๎าออก 
  -  ถนนทางเท๎าช ารุด บางซอยในชุมชน  

2.  ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ทํอระบายน้ ามีขนาดเล็ก 
  -  เวลาฝนตกน้ าทํวมขัง 
  -  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน บางซอยในชุมชน 

3.. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
 -  การจราจรติดขัดหน๎าวัดสระทอง  
  -  การจราจรติดขัดจอดรถสองข๎างทาง 
     -  ไมํเคารพกฎระเบียบวินัยจราจร 
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ชุมชนจันทร์เกษม 

***************************** 
1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

  -  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 3,ซอย5 และซอย 7 ไหลํถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  
  -  ถนนรณชัยชาย๒ุทธ ซอย 12 เช่ือมตํอถนนป๓ทมานนท๑ ซอย 4 ทํอระบายน้ าอุดตัน  
  -  น้ าทํวมขังในชํวงฤดูฝนไมํมีทํอระบายน้ า  ซอย 8 ถนนจันทร๑เกษมซอยหน๎าโรงฆําสัตว๑ 
  -  ซอยหอพักจันทร๑เกษม เวลาฝนตกน้ าทํวมขัง ทํอระบายน้ าอุดตัน 
  -  ทาว๑เฮาส๑มิตรสัมพันธ๑ เวลาฝนตกน้ าทํวมขัง ทํอระบายน้ าอุดตัน 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ไฟฟูาแสงสวํางถนนรณชัยชาญยุทธไมํเพียงพอ  
  -  ถนนกลางซอยรณชัยชาญยุทธ ซอย 12  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ 

3.  ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ถนนจันทร๑เกษม ซอย 4 ฝาปิดทํอระบายน้ าฝาปิดทํอระบายน้ าเป็นปูนแตํไมํมีเหล็กรองรับ  
  -  ถนนจันทร๑เกษม ซอย 4 ถนนต่ าการระบายน้ าไมํทันท าให๎เกิดน้ าทํวมขัง  
  -  ทํอระบายน้ าอุดตันต้ืนเขินมาก ชํวงถนนจันทร๑เกษม 
  -  ฝารางระบายน้ าแตกช ารุด  กํอสร๎างรางระบายน้ าซอยแยกหน๎าบ๎านพัก 

-  ทํอระบายน้ าแตก ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 12 
    4. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
        - การจราจรติดขัด  
  - ถนนจันทร๑เกษมถนนหน๎าโรงซํอมเทศบาลถึงสามแยกบริษัทสหพันธ๑ทัวร๑ไมํมีสัญญาณไฟเตือน  
เกิดอุบัติเหตุบํอยมาก 
        - จอดรถสองข๎างทางภายในซอย  
    5.  ป๓ญหาอื่น ๆ 
  - เสียงดังรบกวนในยามวิกาล จากการจัดเก็บเหล็กเก็บของจากโกดัง  
  - ถนน คสล.  รางระบายน้ ายังไมํได๎มาตรฐาน 

ชุมชนวัดเวฬุวัน 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
  -  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ น้ าทํวมขัง  บล๏อกตัวหนอนช ารุด  แตกหัก ดินทรุด ชํวงถนนเทวาภิบาล 
  -  ทางเท๎าช ารุด  ทางม๎าลายตรงสามแยกหน๎าวัดไมํชัดเจน 

-  ถนนทางเท๎าช ารุดบางซอยในชุมชน 
2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 

  -  มีการเสียหายหลายจุด  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 
  - ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางซอยในชุมชน 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน น้ าทํวมตรงซุ๎มประตูด๎านทิศตะวันตกวัดเวฬุวัน ซอย 13                   
 ถนนเทวาภิบาล 

-  ซอยหลังสมายเกําไมํมีทํอระบายน้ า 
        - ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 ไมํมีรํองระบายน้ า 
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4. ป๓ญหาการวํางงงาน 

  -  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
  -  สํงเสริมอาชีพให๎แกํชุมชน 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -  มีการจ าหนําย 
  -  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

6. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
  -    สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

7. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
  -  วัยรุํนชอบดื่มเหล๎า และเกิดความคะนองลักขโมย และท าลายทรัพย๑สินตามถนนและซอยตําง  ๆ 
ขับรถเครื่องเสียงดังรบกวน 

8. ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
  -  ควรมีเสียงตามสายประกาศให๎ประชาชนได๎รู๎ขําวสารข๎อมูลโดยทั่วกัน 

ชุมชนท่านคร 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
  -  ถนนค๎ุมแสนสุข ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  
  -  รํองระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ช ารุด  
  -  ถนนไมํได๎มาตรฐาน (ถนนค๎ุมแสนสุข ,  ถนนล าห๎วยเหนือ) การจราจรมีผิวจราจรถนนคับแคบ  
  -  ถนนเทวาภิบาล  ซอย 1 ยังไมํได๎ด าเนินการปรับปรุง 
 -  ถนนทางเท๎าช ารุดบางซอยในชุมชน 

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ถนนภายในชุมชนทํานคร และซอยตําง ๆ หลอดไฟสํองสวํางตามถนน ซอย ดับบํอยมาก 
  -  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางซอยในชุมชน 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -   ทํอระบายน้ าอุดตัน โดยเฉพาะรางยู และรางวี  เกิดจากดินของเจ๎าของที่และดินไหลลงมาตาม
ธรรมชาติ  ตื้นเขิน บางซอยในชุมชน 

4. ป๓ญหาการวํางงงาน 
  -  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
  -  มีการสํงเสริมอาชีพให๎แกํชุมชน 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -  มีการจ าหนํายทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชน 
  -  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการแบบจริงจัง 

6. ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
  -  สถานบริการมีไมํทั่วถึง  

7. ป๓ญหาอื่น ๆ 
  -  กลิ่นขยะ ไมํมีฝาปิดถังขยะ 
  -  อยากให๎มีฝาปิดถังขยะทุกถัง 



 

67 
ชุมชนวัดป่าเรไร 

***************************** 
1. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 

  -   ทํอระบายน้ าอุดตัน ชํวงถนนค๎ุมวัดปุาเรไร 
  -   ขยายถนนและจัดท ารํองระบายน้ าถนนใหม ํ
  -   ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน บางซอยภายในชุมชน  
     2.  ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ถนนเทวาภิบาลหลังโรงเรียนเทศบาลวัดปุาไรไรไมํติดนานแล๎ว  
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางถนนซอยภายในชุมชน  
     3.  ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
       -  ถนนเทวาภิบาล ซอย 7 ไมํมีทํอระบายน้ า ท าให๎เกิดท้ าทํวมขังเวลาฝนตก  
        -  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน บางถนนซอยในชุมชน   
     4.  ป๓ญหาการวํางงงาน 
  -  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชน 
  -  อยากให๎มีการสํงเสริมอาชีพให๎แกํชุมชน 
  -  ให๎ค าแนะน าในการประกอบอาชีพ  
     5.  ป๓ญหายาเสพติด 
        -  เด็กวัยรุํนมั่วสุํมดื่มสุรามากยิ่งขึ้น  
        -  จับกลุํมเสพสิ่งเสพติด 
    6.  ป๓ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมํได๎รับบริการทั่วถึง 
  -  สถานบริการยังมีไมํทั่วถึง และอยากให๎มีลานออกก าลังกายชุมชนวัดปุาเรไร 
  -  ปฏิบัติงานลําช๎า(สาธารณสุขหลังศาลากลางฯ)  
    7.   ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
  -  มีเด็กวัยรุํนน่ังรวมกลุํมรบกวน เสียงดัง ยามวิกาล 
  -  อยากให๎ต ารวจ  อปพร. - เดินตรวจคืนละครั้ง 
   8.  ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
   -  ถนนค๎ุมวัดปุาเรไร ให๎เทศบาลจัดระเบียบ  
  -  มีรถยนต๑จอดสองข๎างทางหน๎าร๎านอาหารชุมชนวัดปุาเรไร 
  -  อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจัดระเบียบการจราจรบริวณหน๎าร๎านอาหาร 
  -  สามแยกไมํมีสัญญาณไฟเตือนเกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง  
   9.  ป๓ญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 
  -  ประชาชนไมํได๎รับขําวสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน๑กับประชาชน 
  -  ไมํมีการบอกกลําวหรือประกาศเสียงตามสาย 
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ชุมชนราษฏรอุทิศ 

***************************** 
1.  ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 

  -  ถนนช ารุดมาก  เป็นหลุม เป็นบํอ  
  -  ถนนทางเท๎าช ารุด บางถนนบางซอยในชุมชน   

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ไฟฟูาตามเสาดับบํอยมาก เพราะโคมไฟไมํคํอยดี  
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางถนนบางซอยในชุมชน 

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

  -  ถนนป๓ทมานนท๑  ไมํมีรํองระบายน้ า  
  -  ทํอระบายน้ าอุดตันต้ืนเขิน บางถนนบางซอยในชุมชน  

4. ป๓ญหายาเสพติด 
-  มีการจ าหนํายยาเสพติดอยูํหลายจุด ในชุมชน ทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชน 

  -  มีการมั่วสุมสิ่งเสพติด  
5. ป๓ญหาประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารของราชการเพียงพอและทั่วถึง 

  -  ประชาชนไมํได๎รับขําวสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน๑กับประชาชน 
  -  ไมํมีการบอกกลําวหรือประกาศเสียงตามสาย 

6. ป๓ญหาอื่น ๆ 
  -  อยากได๎ถนน คสล. พร๎อมทํอระบายน้ า  

ชุมชน  บขส. 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
-  ถนนเทวาภิบาล ซอย 2 ซอย 4 ยังไมํได๎รับการด าเนินการกํอสร๎าง 

          -  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอไมํสะดวกในการสัญจรไปมาและมีน้ าทํวมขัง ตรงถนนเทวาภิบาล  
และถนนหลัง บขส.ร๎อยเอ็ด 
  -   ถนนเทวาภิบาล ซอย 10 แยกที่ 1 หน๎าร๎านหมานดีเกํา หน๎าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ  
สวนพยอม ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ และยังเป็นถนนลูกรัง 
       -   ถนนทางเท๎าช ารุดบางถนนบางซอยในชุมชน  

2. ป๓ญหาไฟฟูา – สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ ถนนราชการด าเนิน  
  -  ถนนภายในชุมชนถนนเทวาภิบาล และซอยตําง ๆ หลอดไฟสํองสวํางตามถนน ซอย  
ดับบํอยมาก  เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ 
  - ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอ บางถนนบางซอยในชุมชน 

3. ระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ถนนเทวาภิบาลและถนนราชการด าเนิน ทํอระบายน้ าอุดตัน  
  -  ถนนราชการด าเนินแยกไปวาปีปทุม  ขยะและดินอุดตันทํอระบายน้ า  
  -  ทํอระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน บางถนนบางซอยในชุมชน  
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4. ป๓ญหาการวํางงงาน 

  -  โรงงานไมํเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน 
  -  อยากให๎มีการสร๎างงานให๎ชุมชนและสํงเสริมอาชีพให๎แกํชุมชน 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -  มีการจ าหนํายทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพภายในชุมชน และวัยรุํนรวมกลุํมที่บริเวณถนนเทวาภิบาลบริเวณ
ปุาหน๎าวัดดอนสนามชัย ทุกคืน 

6. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
-  มีสิ่งของวางบนทางเท๎าท าให๎การสัญจรไปมาไมํสะดวก ต๎องเดินข๎างถนนเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหต ุ

  -  มีการงัดแงะตามหอพักในเวลากลางวันตรงถนนราชการด าเนินระหวํางรอยตํอกับเขต อบต.ดงลาน 
7. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 

  -  การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะหน๎าห๎างโลตัสและหน๎าห๎างแม็คโคร 
  -  การจอดรถไมํเป็นระเบียบจอดสองข๎างทาง  
  -  ปากซอย 10 หน๎าร๎านธนาชาติ ไมํมีสัญญาณไฟเตือนเกิดอุบัติเหตุบํอยมาก   

8. ป๓ญหาอื่น ๆ 
  -  น้ าประปาไมํคํอยไหล 

ชุมชนหนองหญ้าม้า 
***************************** 

1. ป๓ญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเท๎า ช ารุดไมํได๎มาตรฐาน 
  -  ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  
  -  ฟุตบาทช ารุดจ านวนมาก  
  -  มีขยะมูลฝอยตามถนนทั้งสองข๎างและถนนทางเท๎าช ารุดบางถนนบางซอยในชุมชน 

2. ป๓ญหาไฟฟูา –สาธารณะช ารุดและมีไมํทั่วถึง 
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอการสัญจรไปมาไมํสะดวก   
  -  ไฟฟูาแสงสวํางไมํเพียงพอบางถนนบางซอยในชุมชน  

3. ป๓ญหาระบบระบายน้ าอุดตัน ตื้นเขิน ไมํได๎มาตรฐาน ฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวม 
  -  ทํอระบายน้ าอุดตัน 
  -  ข ยะมูลฝอยอุดตันตามรํองถนน  ตรอก ซอย 
  -  ทํอระบายน้ าอุดตันต้ืนเขิน บางถนนบางซอยในชุมชน 

4. ป๓ญหาการวํางงาน 
  -  วัยรุํนไมํมีงานท าเป็นหลักแหลํงและมีการศึกษาน๎อยเลือกงาน 

5. ป๓ญหายาเสพติด 
  -   มีแหลํงจ าหนํายมากที่ชุมชน 
  -   ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

6. ป๓ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
  -  ขอต ารวจสายตรวจเข๎าออกซอยทั้งกลางวัน – กลางคืนด๎วย 
  -  ขาดเจ๎าหน๎าที่ในการสอดสํองดูแล 

7. ป๓ญหาการจราจรติดขัดไมํเป็นระเบียบฯ 
  -  วัยรุํนขับรถจักรยานยนต๑เสียงดัง  
  -  ไมํมีการจัดระเบียบจราจร 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน 
สะพาน  ทางเท๎า  ทํอระบายน้ า 
 

1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 
 

- เพื่อกํอสร๎างถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุงระบบระบาย
น้ าและทางเท๎าบนถนนทุกสายตลอดจนเกาะกลางถนนให๎
เกิดทัศนียภาพและความรํมรื่นเขียวขจ ี
-  ติดตั้ง ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะและสัญญาณไฟจราจรให๎
เพียงพอทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎รถใช๎ถนนให๎มี
ประสิทธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการ 
ทํองเที่ยว 

- เพื่อเพิ่มรายได๎และสร๎างอาชีพให๎แกํประชาชน 
- สํงเสริมประชาสัมพันธ๑  เผยแพรํ  การทํองเที่ยวเพื่อ
กระจายรายได๎ให๎แกํชุมชน 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

3.1  พัฒนาและสํงเสริมระบบการศึกษา 
และวัฒนธรรมในชุมชน 
3.2  สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถ่ิน 
3.3  พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ 

- เพื่อสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท๎องถ่ิน 
- เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 
นันทนาการให๎มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค๑ 

4.1 เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน 
4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

-  เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจักควบคุมโรคและปูองกันโรคตํางๆ และมี
สุขภาพอนามัยดีขึ้น 
- เพื่อให๎ชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรคอันจะท าให๎เกิด
ความเป็นอยูํในชุมชนด๎วยความผาสุขและสะอาด 

4.3  ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
 
4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
4.5   พัฒนาระบบการรักษาความสงบ 
เรียบร๎อยและความปลอดภัยของชุมชน 
4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห๑ 

- เพื่อลดการระบาดยาเสพติด  และปูองกันยาเสพติดกลับมา
ระบาด 
- เพื่อเสริมสร๎างหรือหามาตรการปูองกันภัยที่จะมีตํออาคาร
บ๎านเรือน  สาธารณสมบัติและชีวิตผู๎คนที่พักอาศัย 
- เพื่อสร๎างชุมชนให๎มีความม่ันคง  ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 
-  เพื่อสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน  คนชรา คนพิการ  ทุพพล
ภาพ  ประชาชน  ผู๎ทุกข๑ยาก ขาดแคลน ไร๎ที่พ่ึง  ให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอน 
หยํอนใจและสวนสาธารณะ 

-  เพื่อบูรณะปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและ
ประชาชนมีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 

5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 
5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 

-  เพื่อสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎แกํประชาชนและ
เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อท าการบ าบัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นอันตราย 
ตํอการด ารงชีวิตของประชาชนให๎ดีข้ึน  ตลอดจนฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายให๎กลับคืน หรือทดแทน
ด๎วยทรัพยากรที่มีคุณคําทัดเทียมกัน 
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจาก
ชุมชน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 
 
 
 
6.2 สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ 

กิจการของท๎องถ่ิน 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎มีโอกาสมีสํวนรับรู๎แสดงความ
คิดเห็นหรือรํวมท างาน ท ากิจกรรมกับเทศบาลและ
ประชาสัมพันธ๑ปลูกฝ๓งให๎ประชาชนในชุมชนมีความรู๎
และเข๎าใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิของตน  
ปฏิบัติให๎ถูกต๎องกับความคาดหวัง  ของทางราชการ 
- เพื่อประชาสัมพันธ๑ปลูกฝ๓งให๎ประชาชนมีความรู๎และ
เข๎าใจในกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิและเสียง
ของตน ปฏิบัติให๎ถูกต๎องกับความคาดหวังของทาง
ราชการ 

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพื่อยกระดับความรู๎ความสามารถของพนักงาน
เทศบาลให๎สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและ
มีก าลังใจปฏิบัติงานอยูํตลอดเวลา 

6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได ๎ - เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํเทศบาล 

6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ 
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

- เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที ่
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอ ทันสมัย และ 
เหมาะสมเพื่อให๎การปฏิบัติงานของเทศบาล 
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเป็นการประหยัด 
คําใช๎จําย 

6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน 
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

- เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ 
เทศบาลให๎มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
วิสัยทัศน์ 
 

  “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ 
  2. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได ๎
  4. ยุทธศาสตร๑ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง 
  6. ยุทธศาสตร๑ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
  8. ยุทธศาสตร๑ด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร๑ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค 
 

****************************** 
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ของรัฐบาล 

  1. การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
  2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การสํงเสริมบทบาทและใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑กับการใช๎ประโยชน๑
อยํางยั่งยืน 
  10. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

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



 

73 
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

 
วิสัยทัศน์ 

  “ ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ๎มกัน 
ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งค่ังอยํางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให๎เกิดประโยชน๑ 
กับประชาชนในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 9 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร๑รัปช่ันอยํางยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย จ านวน 12 ข้อ ดังน้ี 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ สามสถาบันหลักของชาติ 
  2. ซื่อสัตย๑ เสียสละ อดทน 
  3. กตัญ๒ูตํอพํอ แมํ ผู๎ปกครอง คร ู
  4. ใฝุหาความรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
  5. รักษาวัฒนธรรมไทยอยํางดีงาม 
  6. มีศีลธรรม หวังดีตํอผู๎อื่น 
  7. เข๎าใจ เรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู๎ใหญ ํ
  9. มีสติ รู๎คิด รู๎ท า 
  10. รู๎จักด ารงตนโดยใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11. ความเข๎มแข็งในจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า 
  12. ค านึงถึงผลประโยชน๑สํวนรวม มากกวําผลประโยชน๑ตัวเอง 
 
 

************************ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
   กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได๎ก าหนดแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัด 
พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุํมจังหวัด ภายใต๎ผลการวิเคราะห๑สภาพ 
แวดล๎อมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผํานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของป๓ญหาและความต๎องการ
ของประชาชน โดยมียุทธศาสตร๑ของการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

  “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ  
การทํองเที่ยวและการลงทุนสูํสากล” 
 
เป้าประสงค์ 

  เพื่อก๎าวไปสูํวิสัยทัศน๑และการพัฒนากลุํมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได๎ก าหนด
เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุํมจังหวัดไว๎ดังนี ้
  1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให๎ได๎มาตรฐาน 

2. เพิ่มมูลคําการค๎า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
4. เตรียมความพร๎อมกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร๑ 

  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค๎า พืชเศรษฐกิจให๎มีความ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสํงเสริมการค๎า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให๎เป็นมิตร 
ตํอสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
 
 

********************************** 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
วิสัยทัศน์ 
 
  “ ร๎อยเอ็ดศูนย๑กลางการผลิตและสํงออกข๎าวหอมมะลิคุณภาพดี  และเมืองนําอยูํของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ” 
 
พันธกิจ 
  1. สํงเสริมและพัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มในการแขํงขัน เพิ่มศักยภาพการ
บริหารทรัพยากรทางการเกษตรให๎เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย๑ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และเป็น
แหลํงผลิตอาหารปลอดภัย 
  2. สนับสนุนและผลักดันให๎จังหวัดมีความโดดเดํนเป็นศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว 
เช่ือมโยงการบริการ สินค๎าผลิตภัณฑ๑ชุมชน วัฒนธรรม คํานิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมํได๎อยํางกลมกลืน 
  3. สร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ รายได๎ให๎ภาคประชาสังคม และสํงเสริมให๎มีการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์รวม 
  1. ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มข้ึนร๎อยเฉลี่ยละ 4 ตํอปี 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ๑ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อยํางน๎อยร๎อยละ 90 ของ
จ านวนตัวช้ีวัด 
 
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิและสินค๎าการเกษตรแบบครบวงจร 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการ การค๎า และการลงทุน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี
 
 
 

*************************** 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
วิสัยทัศน์ 
  “ท๎องถ่ินรวมใจพัฒนา การศึกษาได๎มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีช่ือเสียง 
เรื่องหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน๑สุขของประชาชน” 
 
พันธกิจ 

  1. จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภคพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน 
  2. สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
  3. สํงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
  4. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวทั้งในพื้นที่ชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด 
  5. สํงเสริมการอนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถ่ิน 
  6. สํงเสริมการสร๎างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  7. สํงเสริมการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน การพัฒนาและใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีพลานามัยที่สมบูรณ๑ แข็งแรง มีสภาพแวดล๎อมที่ด ี
  9. สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
  10. สํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
  11. สํงเสริมให๎ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
  12. สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  13. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค๎าทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานสูํตลาดโลก 

เป้าประสงค์ 

  1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการด ารงชีวิตอยํางทั่วถึงและได๎มาตรฐาน 
  3. ประชาชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง ได๎รับโอกาสการเรียนรู๎อยําง  
เทําเทียม และมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  4. จังหวัดร๎อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑ มีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีระบบนิเวศน๑ที่เหมาะสม
เกื้อกูลในการด ารงชีพทั้งของมนุษย๑และสัตว๑ ให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางยั่งยืน 
  5. เพิ่มจ านวนนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนและจังหวัด 
  6. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินให๎คงอยูํคํูกับ
ท๎องถ่ินตลอดไป 
  7. ประชาชนมีงานท า มีรายได๎เพียงพอตํอการด ารงชีพ 
  8. มีการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ ประชาชนผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส มีงานท า 
  9. มีการน าภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม ลดต๎นทุน
ให๎กับสินค๎าและบริการ 
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  10. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ หํางไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  11. สังคม ชุมชนในท๎องถ่ินเป็นสังคมที่เข๎มแข็ง สมานฉันท๑ เกื้อกูล เอื้ออาทรตํอกัน 
  12. ประชาชนในจังหวัดด ารงชีวิตอยํางมีความสุข ใช๎ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  13. ประชาชนในจังหวัดได๎รับการบริการโดยค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรํงใส ความรับผิดชอบ 
ความค๎ุมคํา การมีสํวนรํวม และมีคุณธรรม จากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 งานด๎านการคมนาคมและขนสํงทั้งทางบกและทางน้ า 
1.2 งานด๎านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพื่อปูองกัน 

น้ าทํวมในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล๎ง 
  1.3 งานด๎านผังเมือง การควบคุมอาคาร น าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน 
  1.4 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรแหลํงลุํมน้ าอยํางเป็นระบบ 
  1.5 การขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรให๎ครอบคลุมทุกพื้นที ่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
  2.1 งานด๎านสวัสดิการสังคม การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล๎อม 
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส 
  2.2 งานด๎านการสาธารณสุข สํงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการ
ระบาดของโรคติดตํอ และการเข๎าถึงการรักษาของผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  2.3 การแก๎ไขและปูองกันป๓ญหายาเสพติด และปูองกันกลุํมเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไมํให๎ เข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
  3.1 งานด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชน สนับสนุนการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ ขําวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารใน
ชุมชน ตลอดจนการสร๎างเครือขํายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรีภาพ 
  3.2 งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงปูองกัน และก าหนดเป็นแผนงาน
ไว๎ในแผนพัฒนาสามปี การสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ท๎องถ่ิน และประชาชน การซักซ๎อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่และอุปกรณ๑  
การชํวยเหลือเพื่อบูรณาการรํวมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ 
  3.3 งานด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย ให๎ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร๎าย ภัยอันตราย จากกลุํม
มิจฉาชีพสร๎างเครือขํายสื่อสารการแจ๎งเหตุ และหามาตรการปูองกันเพื่อลดจ านวนการเกิดเหตุร๎ายข้ึน 
 
 



 

78 

  3.4 งานด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดต้ังกลุํมพลังประชาชนใช๎
รูปแบบชุมชนเข๎มแข็ง สร๎างจิตส านึกของชุมชนปลูกฝ๓งอุดมการณ๑ คุณธรรมพลเรือน ทุกระดับทั้งภาค
ประชาชนเยาวชน และหนํวยงานของรัฐขยายผลการด าเนินงานกิจกรรมให๎ครอบคลุมทุกพื้นที ่
 3.5 การบริหารโดยค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรํงใส ความรับผิดชอบ ความค๎ุมคํา การมีสํวนรํวม 
และมีคุณธรรม 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
  4.1 งานด๎านการสํงเสริมการลงทุน สํงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดข้ึนแกํคน ในชุมชน 
เพื่อเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑ชุมชน และมุํงเน๎นให๎เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 งานด๎านการพาณิชยกรรม ส ารวจหาสถานที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน๑ที่เหมาะกับการค๎าขายและ
สร๎างรายได๎ที่มั่นคงให๎แกํกลุํมผู๎ค๎าขาย เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี 
  4.3 งานด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริมให๎มีการพัฒนาสถานที่ กลุํมอาชีพ อาหารและเส๎นทางคมนาคม 
เพื่อสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํในท๎องถ่ิน 
  4.4 งานด๎านการสํงเสริมอาชีพ สํงเสริมให๎มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย๑ที่ได๎มาตรฐาน พัฒนาฝีมือ
แรงงานวิสาหกิจชุมชน ให๎ความส าคัญกับแรงงานทั้งระบบ นอกระบบ และสํงเสริม การมีงานท า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
  5.1 งานด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และบ ารุงรักษาปุาและน้ าอยํางยั่งยืน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม การก าจัดขยะ โดยมีการบูรณาการของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
  5.2 การขุดลอกพัฒนาแหลํงน้ าสาธารณะ การท าฝายชะลอน้ าในแหลํงน้ าส าคัญ ๆ ของชุมชน 
  5.3 การปลูกปุาเพื่อเก็บรักษาน้ าใต๎ดิน 
  5.4 การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาลระหวํางองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา 
  6.1 งานด๎านการศึกษา ให๎ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  6.2 งานด๎านสํงเสริมการสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน โดยการส ารวจข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินรวบรวม
เป็นองค๑ความรู๎เผยแพรํให๎แกํคนในท๎องถ่ิน โดยสนับสนุนให๎มีการตํอยอดขยายความคิด แปลงเป็นจุดเดํน
ให๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ของท๎องถ่ิน 
  6.3 สํงเสริมสืบทอดองค๑ความรู๎ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินสูํศูนย๑กลาง
การศึกษาวัฒนธรรมในกลุํมประชาคมอาเซียน 
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ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2560 -2562) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. พัฒนากระบวนการผลิตข๎าว
หอมมะลิและสินค๎าการเกษตร 
แบบครบวงจร 

2. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว 
การบริการ การค๎า และการลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. 

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 4. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทํองเที่ยว 

พันธกิจ -จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภค
พื้นฐานให๎กับประชาชน 
-สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวทั้งในพื้นที่ชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด 
-สํงเสริมการสร๎างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เป้าประสงค์ -การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
-ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการด ารงชีวิตอยํางทั่วถึงและ 
ได๎มาตรฐาน 
-เพิ่มจ านวนนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับ
ชุมชนและจังหวัด 
-ประชาชนมีงานท า มีรายได๎เพียงพอตํอการด ารงชีพ 
-มีการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
ประชาชนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส มีงานท า 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

2. ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต 6. ด๎านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน 

พันธกิจ -สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
-สํงเสริมการอนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถ่ิน 
-สํงเสริมการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน การพัฒนาและใช๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีพลานามัยที่สมบูรณ๑ แข็งแรง มี
สภาพแวดล๎อมที่ด ี
-สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
-สํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
-สํงเสริมให๎ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
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เป้าประสงค์ -ประชาชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง ได๎รับโอกาส
การเรียนรู๎อยํางเทําเทียม และมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
-มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ินให๎คงอยูํคํูกับท๎องถ่ินตลอดไป 
-มีการน าภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่ม ลดต๎นทุนให๎กับสินค๎าและบริการ 
-ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ หํางไกลยาเสพติด  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-สังคม ชุมชนในท๎องถ่ินเป็นสังคมที่เข๎มแข็ง สมานฉันท๑เกื้อกูลเอื้ออาทรตํอกัน 
-ประชาชนในจังหวัดด ารงชีวิตอยํางมีความสุข ใช๎ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

5. ด๎านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

พันธกิจ สํงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎คงอยูํอยําง               
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ จังหวัดร๎อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑ มีสภาพแวดล๎อมที่ดี                    
มีระบบนิเวศน๑ที่เหมาะสมเกื้อกูลในการด ารงชีพทั้งของมนุษย๑และ 
สัตว๑ให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

3. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 

พันธกิจ สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ประชาชนในจังหวัดได๎รับการบริการโดยค านึงถึงหลักนิติธรรม ความ
โปรํงใส ความรับผิดชอบ ความค๎ุมคํา การมีสํวนรํวม และมีคุณธรรม  
จากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
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กรอบการประสานโครงการพัฒนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 
  1. เป็นโครงการพัฒนาที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินต้ังแตํ 2 แหํงข้ึนไปจะต๎องด าเนินการรํวมกัน
เพื่อแก๎ไขป๓ญหาหรือตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน หรือเพื่อให๎
บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

  2. เป็นโครงการพัฒนาที่มีขนาดโครงการใหญํ ใช๎งบประมาณจ านวนมากและองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินไมํสามารถด าเนินการได๎ โดยโครงการดังกลําวอาจสํงผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได ๎

  3. เป็นโครงการพัฒนาที่ต๎องใช๎เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการคํอนข๎างสูงหรือเป็นโครงการ
พัฒนาที่ต๎องใช๎ผู๎เช่ียวชาญเฉพาะด๎านในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผล
ตามเปูาหมายของโครงการ 

  4. เป็นโครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล๎วอาจสํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล๎อม
ท าให๎สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจสํงผลกระทบตํอ สภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพ
ความเป็นอยูํตามปกติของประชาชนในวงกว๎างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

  5. เป็นโครงการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว๎าง เชํน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ 
ไฟปุา ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะต๎องรํวมมือปูองกันภัยดังกลําว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของ
มนุษย๑ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน การกํอความไมํสงบ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม การตัดไม๎
ท าลายปุาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต๎น 

  6. เป็นโครงการตามอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการ หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตามกฎหมาย
ก าหนด  โครงการที่เป็นโครงสร๎างพื้นฐานงบประมาณไมํต่ ากวํา 1,000,000 บาท 
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             ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร๎างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2560 - 2562 

 
ภาพที่ 1   แสดงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร๑ 

แบบ ยท.01 



 

 
 
 
 

ส่วนที่  5 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



 

       
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกระดับการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดแบบครบวงจร(พัฒนาสวน 
สมเด็จพระศรีนครินทร๑ให๎เป็นอุทยานสวรรค๑บึงพลาญชัย)
ประกอบด๎วย 
1.กํอสร๎างฐานออกก าลังกายพร๎อมปูาย จ านวน 15  ฐาน 
2. กํอสร๎างปรับปรุงถนนลาดยางพร๎อมระบบไฟฟูาแสงสวําง 
3. ปรับปรุงสวนหยํอม  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ 
    บรมราชชนนี 
4. กํอสร๎างปรับปรุงประตูระบายน้ าบึงพลาญชัย 
5. กํอสร๎างปรับปรุงสะพานข๎ามบึงพลาญชัย 
6. กํอสร๎างปูายและศาลาหน๎าบึงพลาญชัย 
7. กํอสร๎างทางเท๎าและทางลาด 

20,000,000 
 

700,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
500,000 

9,300,000 
700,000 
1,800,000 

  20,000,000 
 

700,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
500,000 

9,300,000 
700,000 
1,800,000 

จังหวัดร๎อยเอ็ด 
กลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการกํอสร๎างอาคารหอชมเมือง (รูปทรงโหวด)  
สูง  101  เมตร   
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร๑ร๎อยเอ็ด 

345,088,000   345,088,000 จังหวัดร๎อยเอ็ด 
กลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

รวมท้ังสิ้นจ านวน  2  โครงการ 365,088,000   365,088,000   

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 รวม  3  ปี 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 41,016,000 17 30,574,000  8 3,670,000 68 75,260,000 

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน  
ทํอระบายน้ า 

28 32,439,000 11 25,684,000 3 380,000 42 58,503,000 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 15 8,577,000 6 4,890,000 5 3,290,000 26 16,757,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 980,000 7 1,000,000 7 1,000,000 21 2,980,000 
  2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  5 790,000 5 810,000 5 810,000 15 2,410,000 
  2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการทํองเที่ยว 2 190,000 2 190,000 2 190,000 6 570,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

59 113,311,400  56 97,756,400  56 97,756,400  171 308,824,200 

  3.1  พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรม  
        ในชุมชน 

35 90,866,400 33 89,686,400 33 89,686,400 101 270,239,200 

  3.2  สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  10 4,800,000 10 4,800,000 10 4,800,000 30 14,400,000 
  3.3  พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  14 15,645,000 13 3,270,000 13 3,270,000 40 22,185,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 71 45,206,800 71 45,356,800  71 45,402,800 213 135,966,400  
   4.1  เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัย  
        ของประชาชน 

29 4,040,000 29 4,130,000 29 4,130,000 87 12,300,000 

   4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 10 11,483,000 10 11,483,000 10 11,483,000 30 34,449,000 
   4.3  ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด  3 397,000 3 397,000 3 397,000 9 1,191,000 
   4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  17 1,700,000 17 1,700,000 17 1,700,000 51 5,100,000 
   4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อยและ  
ความปลอดภัยของชุมชน 

4 150,000 4 150,000 4 150,000 12 450,000 

   4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห๑ 8 27,436,800 8 27,496,800 8 27,542,800 24 82,476,400 
         

 84 
แบบ ผ 03 

 



 

                                                                                                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 2562) 
            เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 รวม  3  ปี 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 

16 3,025,000 12 1,825,000 11 1,725,000 39 6,575,000 

   5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและ   
สวนสาธารณะ 

10 2,000,000 7 1,200,000 6 1,100,000 23 4,300,000 

   5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัด  
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

2 370,000 2 370,000 2 370,000 6 1,110,000 

   5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  3 505,000 2 105,000 2 105,000 7 715,000 
   5.4  บ าบัดและจัดการขยะ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง 
    การปกครอง 

103 98,956,429 67 50,709,719 66 50,657,719 236 200,323,867 

   6.1  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  10 12,480,000 10 12,480,000 10 12,480,000 30 37,440,000 
   6.2  สํงเสริมความรู๎ความสนใจเก่ียวกับกิจการของ
ท๎องถิ่น 

17 2,824,000 16 1,314,000 16 1,314,000 49 5,452,000 

   6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 25 1,545,000 24 1,515,000 24 1,515,000 74 4,575,000 
   6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได๎ 3 390,000 3 390,000 3 390,000 9 1,170,000 
   6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ 
สถานที่ปฎิบัติงาน 

41 81,537,429 9 34,875,719 9 34,875,719 59 151,286,867 

    6.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน      

7 180,000 5 135,000 4 85,000 16 400,000 

รวม 299 302,495,629 230 227,221,919 219 200,211,919 748 792,929,467 

 

85 แบบ ผ 03 
 



 

 
 

 
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.2560– 2562)  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑  
การใช๎ผังเมืองรวม
เมืองร๎อยเอ็ด  

- เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ให๎ประชาชนทราบ 
ผังเมืองรวม 

- ประชาสัมพันธ๑การ
ใช๎ผังเมืองให๎
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ทราบ เชํน ผํานสื่อ
สิ่งพิมพ๑, วิทยุ, เสียง
ตามสายเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด เป็นต๎น 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ประชาชน
ทราบเก่ียวกับ
ผังเมืองรวม
เพิ่มขึ้น 

- ท าให๎การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค๑
ของผังเมืองรวม 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

2 โครงการสร๎าง
จิตส านึกและความ
รับผิดชอบแกํ
ผู๎ประกอบการ
กํอสร๎างในการ  
ปฏิบัติตามพระราช-
บัญญัติควบคุม
อาคาร  
 

-  เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
เก่ียวกับกฎหมายแกํ
ผู๎ประกอบการกํอสร๎าง
และประชาชนทั่วไปที่
จะด าเนินการปลูกสร๎าง
อาคาร 
 

- อบรมผู๎ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  
-  จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ๑ ,  
สื่อพิมพ๑ตําง ๆ 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

-  ผู๎ประกอบ 
การมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เก่ียวกับ
กฎหมาย 
100% 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 
-  เพื่อรักษา
สภาพแวดล๎อมที่ดี 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 87 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงทํากระทง
ทั้ง 4 จุด บริเวณ
บึงพลาญชัย 

- เพื่อให๎มีประสิทธิภาพ
ในการใช๎งานได๎ดี 
สะดวกรวดเร็ว 

- ปรับปรุงทํากระทง
พระราชทานโครงสร๎าง 
คสล.จากเดิมขนาดพื้นที่ 
48   ตารางเมตร ขยาย
พื้นที่รวมเป็น 136
ตารางเมตร 
- กํอสร๎างทําปลํอย
กระทง 3 จุด โครง 
คสล. พื้นที่ 20 ตาราง
เมตร ตํอจุด รวมพื้นที่ 
60 ตารางเมตร 

- 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- 
 

-  มีทํากระทง
ที่ได๎มาตรฐาน 

- มีทํากระทงใช๎
งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

4 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ถนน 
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 24/1 
 
 
 
 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตรยาว 
87 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 210 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี  
คสล.กว๎าง 0.55 เมตร 
ยาวไมํน๎อยกวํา 137 
เมตร 

- - 405,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

88 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 46/1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 257 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 
214 เมตร 
 

- - 537,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

6 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า  
ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 39 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขังและเนําเสีย 

- ตํอผนังรางยูฝาวี คสล. 
กว๎าง 0.55x0.55x0.55 
เซนติเมตร จ านวนไมํน๎อย
กวํา 554 เมตร 
- วางทํอลอดถนน Ø 0.6 
เมตร จ านวนไมํน๎อยกวํา 
5 ทํอน  
- กํอสร๎างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 5 ตารางเมตร 
 

- - 900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีระบบ
ระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 89 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 26 

-  เพื่อให๎การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขังและเนําเสีย 

- กํอสร๎าง รางยู+ฝาวี 
คสล. ยาวไมํน๎อยกวํา   
232  เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ฝาวี 
คสล. จ าวนไมํน๎อยกวํา 
2 บํอ  
- กํอสร๎างถนน คสล. 
พื้นที่ 8 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างคอนกรีต 
ล็อครางยู  พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา  55 ตารางเมตร 
- วางทํอ ค.ส.ล. Ø   
0.30  ม. จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 8 ทํอน 
 
 
 
 

- - 743,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

900 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน  
สุริยเดชบ ารุง   
ซอย 1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างทางเท๎า คสล.
หนา 0.10  เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 400 ตาราง
เมตร 
- กํอสร๎างคันหินแบบ D 
ยาวไมํน๎อยกวํา 200 
ตารางเมตร 
- ทาสีน้ ามันคันหิน  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 115  
ตารางเมตร 

- - 313,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

9 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า 
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 21 เชื่อมซอย 
23 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. กว๎าง  0.55 
เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 
516 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก คสล.   
Ø 0.80 เมตร ฝา คสล. 
ในทางเท๎า จ านวน 2บํอ 

- - 926,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 
 

91 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎าง
ศาลาพักคอย  
หน๎าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร๑ 

- เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎มีที่น่ังพักผํอนในชํวง
ที่มาเที่ยวสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร๑ 

- กํอสร๎างอาคารศาลา
ทรงไทยประยุกต๑ ขนาด
กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
4.00 เมตร พร๎อม 
ภูมิทัศน๑พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
80 ตารางเมตร 

- - 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีศาลาทรง
ไทยประยุกต๑
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

- ประชาชนมี
สถานที่พักผํอน
หยํอนใจ 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

11 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน  
รณชัยชาญยุทธ
ซอย 14 แยก 4  
แยก 1  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานดินถม พร๎อมบด
อัดแนํน จ านวนไมํน๎อย
กวํา 400 ลบ.ม. 
- งานลูกรังรองพื้นทาง 
(หนา  0.20 เมตร)
จ านวนไมํน๎อยกวํา  50  
ลบ.ม. 

- - 163,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

12 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า  
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 9 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. ความยาวไมํน๎อย
กวํา 415 เมตร 
 

- - 718,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

92 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า
พร๎อมถนน คสล.  
ซอยด๎านทิศ
ตะวันออกโรงเรียน 
วัดราษฎรอุทิศ 

-  เพื่อให๎การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขังและเนําเสีย 

- งานรื้อผิวทางคอนกรีต 
เดิมพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,000 
ตร.ม. 
- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.หนา 
0.15 พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,840 ตร.ม.  
- วางทํอระบายน้ าค.ส.ล  
0.60ม.จ านวนไมํน๎อยกวํา 
291 ทํอน 
- บํอพัก ค.ส.ล.  ทํอ   
0.60 ม.จ านวนไมํน๎อยกวํา 
30 บํอ 
- กํอสร๎าง รางยู ฝาวี คสล.  
กว๎าง 0.55 เมตรยาวไมํ
น๎อยกวํา 245 เมตร 
- กํอสร๎างรางวี คสล. หนา 
0.15x0.55  เมตร ยาวไมํ
น๎อยกวํา 270  เมตร 

- - 2,975,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 
 

93 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ า  
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 11 

-  เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-  เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 426 
เมตร 

- - 737,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

15 โครงการกํอสร๎าง
ประตูควบคุมน้ า 
เข๎าออกบึงพลาญชัย 

- เพื่อควบคุมระดับน้ า 
ให๎พอดีให๎อยูํในระดับ 
ที่ก าหนด 
- ปูองกันน้ าล๎นและ 
ทํวมขังทางเดินรอบบึง
พลาญชัย 

- กํอสร๎างประตู
ควบคุมน้ าขนาด
ประตูกว๎าง 0.70 
เมตร 

- - 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- - - มีประตู
ควบคุมน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

- ประชาชนได๎ 
ชื่นชมน้ าในบึง
พลาญชัยที่มีระดับ
สวยงาม 
- ไมํเกิดน้ าล๎นและ
ทํวมขังทางเดิน
รอบบึงพลาญชัย 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

16 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 21 
แยก 1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
470 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 404 เมตร 

- - 1,005,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

94 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนน 
เสนาเริ่มคิด  
(ชํวงถนนเทวาภิบาล-
ถนนราชการด าเนิน 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.20 เมตร  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
2,060 ตารางเมตร 
- ท าเครื่องหมายจราจร
บนผิวทางและ 
ทาสีคันหินสองข๎างทาง  
 

- - 1,688,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

18 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวทางถนน
จันทร๑เกษม 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- กํอสร๎างทํอระบายน้ า 
คสล. Ø 0.80 เมตร 
พร๎อมบํอพัก รวมความ
ยาว 863  เมตร 
- กํอสร๎างขยายผิวทาง 
คสล. หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
3,041 ตารางเมตร 
- ตีเส๎นจราจรสีเทอร๑โม
พลาสติกขาว – เหลือง 

- - 6,522,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 
 

95 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการ
กํอสร๎างระบบ
ระบายน้ า  
ถนนรณชัย
ชาญยุทธ  
ซอย 28 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขังและเนําเสีย 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 814 เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก ฝาวี คสล. 
จ านวนไมํน๎อยกวํา  32 บํอ 
- กํอสร๎างถนน คสล. พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 270 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างคอนกรีตล๏อครางยู  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 50 ตารางเมตร  
- วางทํอระบายน้ า Ø 0.60 เมตร 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 150 ทํอน  
- กํอสร๎างบํอพัก คสล.ฝาวี ทํอ Ø  
0.60 ม.จ านวนไมํน๎อยกวํา 16 
บํอ 
- กํอสร๎างบํอพัก คสล.ฝาตะแกรง
เหล็กทํอ Ø 0.60 เมตร จ านวน
ไมํน๎อยกวํา  1 บํอ 
- กํอสร๎างรางยู คสล. หนา 
0.15x0.55 เมตร  ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 105 เมตร 

- - 2,396,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

96 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอลฟ๓ลท๑ติก 
คอนกรีตถนนเปรม
ประชาราษฎร๑ (ชํวง
ถนนเทวาภิบาล-ถนน
ราชการด าเนิน-ถนน
รัชชูประการ 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- เสริมผิวทางแอล
ฟ๓ลท๑ติกหนา 3  
เซนติเมตร กว๎างเฉลี่ย 
10 เมตร ยาว 343 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 18 
เมตร ยาว 204 เมตร
หรือพื้นผิวจราจรเสริม
ผิวทางแอสฟ๓สท๑ติกไมํ
น๎อยกวํา 7,100 
ตารางเมตร 
- ตีเครื่องหมายจราจร
บนพื้นทางด๎วยสีเทอร๑
โมพลาสติก พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 260 ตาราง
เมตร 
 
 

- - 2,015,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ าถนน
รณชัยชาญยุทธ  
ซอย 4 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขังและเนําเสีย 

- วางทํอระบายน้ า คสล. 
Ø 0.40 เมตร ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 590  
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก 70 บํอ 
- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 465 ตาราง
เมตร 
- กํอสร๎างรางวี คสล. 
หนา 0.15 เมตร กว๎าง 
0.60 เมตร ยาว 575 
เมตร 
 
 
 
 

- - 1,828,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง 

 
 

98 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎าง
ระบบระบายน้ าถนน
รณชัยชาญยุทธ  
ซอย 6 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- วางทํอระบายน้ า คสล. 
Ø 0.40 เมตร ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 534  
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก 57 บํอ 
- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 420 ตาราง
เมตร 
- กํอสร๎างรางวี คสล.
หนา 0.15 เมตร กว๎าง 
0.60 เมตร ยาว 521 
เมตร 
 
 
 
 

- - 1,588,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการกํอสร๎าง
เสริมผิวแอสฟ๓สท๑
คอนกรีต ถนนรอบ
บริเวณตลาด  
หนองแคน 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- เสริมผิวแอสฟ๓สท๑
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 3 
ซม. พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
9,897 ตารางเมตร 
- ตีเส๎นจราจรสี
เหลือง+สีขาว เทอร๑โม
พลาสติก พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 417 ตารางเมตร 

- - 2,856,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

24 โครงการกํอสร๎าง  
ถนน คสล.สายคลอง
รอบเมืองด๎านใน ชํวง
ถนนคุ๎มครีสุวรรณ  -  
ถนนผดุงพานิช  - 
ถนนกองพล10 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ลานกิจกรรมที่ดีและ
สวยงามยิ่งขึ้น 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร 
กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 471 เมตร พื้นที่
ผิว คสล.ไมํน๎อยกวํา
2,826 ตาราเมตร 
- ไหลํทางลูกรัง 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 
70 ลูกบาศก๑เมตร 
 

- - 1,690,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

 

แบบ ผ 01 
100 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 31  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 80 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 
550 เมตร 
 
 

- - 1,004,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

26 โครงการกํอสร๎าง
ถนนรอบเมือง  
ซอย 7  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 359 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 
610 เมตร 
 
 
 

- - - 1,353,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 16/1 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี คสล. 
ความยาวไมํน๎อยกวํา 53 
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก คสล. ทํอ 
0.60 เมตร จ านวน  1  
บํอ 
- วางทํอระบายน้ า  Ø   
0.60 เมตร ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 2 เมตร 
- กํอสร๎างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 40 เมตร 
 
 
 
 

- - - 187,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการกํอสร๎าง
เสริมผิวแอลฟ๓ลท๑
คอนกรีตถนนรณชัย
ชาญยุทธ (ชํวงหน๎า
โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด-
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 21) 
 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- เสริมผิวแอลฟ๓ลท๑
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 3 
ซม. มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
15,486 ตารางเมตร 
- ตีเส๎นจราจรสีเทอร๑โม
พลาสติก พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1,070 ตาราง
เมตร 

- - - 4,630,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

 - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

29 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุง ระบบ
ระบายน้ า ถนน  
รณชัยชาญยุทธ  
ฝ๓่งทิศใต๎ (จากหน๎า
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า ถนน
รณชัยชาญยุทธซอย 
48)  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง
และเนําเสีย 

- วางทํอระบายน้ า คสล. 
Ø 1.00 เมตร ความ
ยาวไมํน๎อยกวํา 620  
เมตร 
- กํอสร๎างบํอพัก จ านวน 
70 บํอ 
 

- - - 3,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

 - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ าไมํทํวมขังและ
เนําเสีย 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการกํอสร๎าง
และปรับปรุงถนน
เพลินจิต ซอย 2 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,080 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 216 เมตร 
 
 

- - - 1,005,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 
 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

31 โครงการกํอสร๎าง
และปรับปรุงถนน
ผดุงพานิช  ซอย 10 

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

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

- - - 1,345,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

 - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน๑สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร๑
ร๎อยเอ็ด  

- เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
พื้นที่สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
- เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน๑ โดย
ท าการปูบล็อคพื้น
คอนกรีต (สี) พื้นที่ 
9,169 ตารางเมตร 
- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 4 ,180 
ตารางเมตร 
- วางขอบคันหิน
ส าเร็จรูป ความยาว 
7,518 เมตร 

- - - 8,885,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- - มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ใช๎พื้นที่
สาธารณูปโภคที่ได๎
มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น 
- เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดได๎รับ
การพัฒนาปรับปรุง
และสามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎มา
เที่ยวจังหวัด
ร๎อยเอ็ดมากขึ้น 
 
 
 
 
 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 
1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33 โครงการกํอสร๎าง
ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 2  

- เพื่อให๎การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กํอสร๎างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 3,309 
ตารางเมตร 
- กํอสร๎างรางยู+ฝาวี 
คสล. ความยาวไมํน๎อย
กวํา 744 เมตร 
- รางวี คสล. ยาวไมํน๎อย
กวํา 330 เมตร 
- ทํอ คสล. 0.80 เมตร 
จ านวน 346 เมตร 

- - - 4,699,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
วิศวกรรม
กองชําง  

34 โครงการติดตั้ง  
ปูายซอย ภายใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
 
 
 
 

-  เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา 
และเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
 

- จัดท าและติดตั้งปูาย
ซอย จ านวน 40 ปูาย 
ภายในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- - 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีปูายซอย
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย
100% 

- มีปูายซอยที่เป็น
ระเบียบ 
- ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ฝุายทะเบียน
และบัตร  
ส านัก

ปลัดเทศบาล  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสวําง
ถนนเปรมประชา
ราษฏร๑ 

- เพื่อให๎เกิดแสงสวําง
เพียงพอ 
- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

- จัดซ้ือโคมไฟแบบหน๎า
กว๎างใช๎ไฟโซเดี่ยม ขนาด 
250 วัตต๑พร๎อมอุปกรณ๑
ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 
40 วัตต๑ จ านวน 12 ชุด 
 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและ
ผู๎สัญจรไปมา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

2 โครงการ
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสวํางถนน
รณชัยชาญยุทธชํวง
หน๎าโรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎เกิดแสงสวําง
เพียงพอ 
- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

-  จัดซ้ือโคมไฟแบบหน๎า
กว๎างใช๎ไฟโซเดี่ยม ขนาด 
250 วัตต๑พร๎อมอุปกรณ๑
ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 
40 วัตต๑ จ านวน 10 ชุด 
 
 
 
 

- - 83,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและ
ผู๎สัญจรไปมา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสวําง
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธชํวงสี่แยกไฟ
จราจรแยกไทยแซ
ถึงสามแยกถนน
จันทร๑เกษม 

- เพื่อให๎เกิดแสงสวําง
เพียงพอ 
- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

- จัดซ้ือโคมแบบหน๎า
กว๎างใช๎ไฟโซเดี่ยม 
ขนาด 250 วัตต๑
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง
ครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทน
โคมไฟ 40 วัตต๑ 
จ านวน 12 ชุด 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- ท าให๎เกิดความ
สวยงามสวํางไสว
มีความปลอดภัย
แกํประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจรไป
มา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

4 โครงการ
ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสวําง
ถนนรัฐกิจไคลคลา
ชํวงวงเวียนโหวด
ถึงสี่แยกสหกรณ๑
การเกษตรอ าเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เพื่อให๎เกิดแสงสวําง
เพียงพอ 
- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

-  จัดซ้ือโคมแบบหน๎า
กว๎างใช๎ไฟโซเดี่ยม ขนาด 
250 วัตต๑พร๎อมอุปกรณ๑
ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 
40 วัตต๑ จ านวน 12 ชุด 
 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งโคม
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  
- มีความปลอดภัย
แกํประชาชนและ
ผู๎สัญจรไปมา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 

108 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งหม๎อ
แปลงไฟฟูาขนาด 
30 KVA ที่ถนน 
สุริยเดชบ ารุง 

- เพื่อซํอมเปลี่ยน 
หม๎อแปลงเดิมที่
ช ารุด 
- เพื่อบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ของประชาชน 
 

- ท าการจ๎างเหมาการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาครื้อถอน
หม๎อแปลงที่ช ารุดออกและ
ติดตั้งหม๎อแปลง ระบบ 1 
เฟส 230 โวลท๑ ขนาด 
30 แอมป์แทนเครื่องที่
ช ารุดที่ถนนสุริยเดชบ ารุง
จุดใกล๎เรือนจ าร๎อยเอ็ด
เพื่อจํายไฟให๎กับไฟฟูาสํอง
สวํางถนนสุริยเดชบ ารุง 
 

- - 104,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งโคม
หม๎อแปลง
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- มีการสัญจรไป
มาสะดวก 
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

6 โครงการซํอมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟแสงสวําง
ที่รับการถํายโอน 

- เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหา
การจราจร 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- จะท าการจัดซ้ือโคมไฟ 
หลอดไฟโซเดี่ยม อินิก
เตอร๑ บารฺหลาด ขนาด 
250 วัตต๑ สายไฟ NYY 
เพื่อใช๎ในการปรับปรุงซํอม
เปลี่ยน  

- 90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ติดตั้งไฟแสง
สวํางจ านวน  
1  แหํง 

- ประชาชนที่
สัญจรไปมาใน
เขตเทศบาลมี
ความปลอดภัย  

งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการเปลี่ยนสาย
เมนไฟฟูาแสงสวําง
ทางเดินรอบ 
บึงพลาญชัยด๎านใน 

- เพื่อแก๎ไขป๓ญหา
ไฟฟูาลัดวงจร  
ไฟฟูารั่ว  
- เพื่อให๎เกิดแสงสวําง
เพียงพอ 
- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

- ด าเนินการเปลี่ยน
สายเมนไฟฟูาแสง
สวํางที่ช ารุดออกและ
จัดชื้อสายไฟ NYY 
ขนาด 2×10 ตร.มม 
จ านวน 1,200 เมตร 
ทํอ PE ขนาด 1 น้ิว
จ านวน 1,200 เมตร 

- - 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- - - ติดตั้งสายเมน
ไฟฟูา จ านวน  
1  แหํง 

- ท าให๎เกิดความ
สวยงามสวํางไสว 
มีความปลอดภัย
แกํประชาชน 
ที่ใช๎บริการ 
บึงพลาญชัย 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

8 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกลาดหน๎าบ๎านไผํ 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- จะท าการจัดชื้อโคมไฟ
หลอด LED ขนาดดวงโคม 
300 มม. เพื่อซํอมเปลี่ยน
โคมไฟเดิมที่ช ารุดและเกํา
จ านวน 24 ชุด 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
การสัญจรไปมา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

9 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกร๎อยเอ็ดพลาซํา 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- จะท าการจัดชื้อโคมไฟ
หลอด LED ขนาดดวงโคม 
300 มม.เพื่อซํอมเปลี่ยน
โคมไฟเดิมที่ช ารุดและเกํา
จ านวน 24 ชุด 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
การสัญจรไปมา 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 

110 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณห๎าแยกโค๎ง
ประปาถนนรณชัย
ตัดกับถนนศรีเทวา 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  5 
ต๎น  หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จ านวน 5 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จ านวน 
5 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับ
ถอยหลัง ชนิด 3 สี
(เขียว เหลือง แดง) 
จ านวน 5 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมี
จอ LEDจ าลองจังหวะ
การเดินรถจ านวน 1 ตู๎
พร๎อมหลังคา 
 

- - 1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

111 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหลัง
โรงพยาบาล 
(หลังตึกมหาวิโร) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จ านวน  4 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จ านวน 4 ชุดแบบสี่
ดวงโคม จ านวน 4 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จ านวน 4 ชุด 
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได๎
ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LEDจ าลอง
จังหวะการเดินรถจ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา 
 
 

- - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

112 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
หายโศรกตัดกับ
ถนนขัติยะวงษ๑ 
(หน๎าตลาดสระทอง) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  2 
ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จ านวน 4 ชุด
แบบสี่ดวงโคมจ านวน 4 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED
จ าลองจังหวะการเดินรถ
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 
 

- - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 

113 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษ๑ตัดกับถนน
ทองทวี 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

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

- - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

114 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
รัชชูประการตัดกับ
ถนนรัฐกิจไคลคลา 
(สี่แยกอุตสาหกรรม) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  2 
ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LEDแบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จ านวน 4 ชุด แบบ
สี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED
จ าลองจังหวะการเดินรถ
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 
 

- - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 

115 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรสี่แยกถนน 
สุริยเดชบ ารุงซอย 1 
ตัดกับถนนสุริยเดช
บ ารุง (แยกร๎านซินแซ) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  2 
ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จ านวน 6 ชุด แบบ
สี่ดวงโคม จ านวน 6 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ 
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 
 

- - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 

116 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
คชพลายุกต๑ตัดกับ
ถนนรอบเมืองด๎าน
นอก (แยกสะพาน
เทศบาล1) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง 4 ต๎นเสาเตี้ย 
4 ต๎นรวม 4ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LEDแบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม จ านวน 8ชุดแบบสี่
ดวงโคมจ านวน 8 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลังจ านวน 8 ชุด 
ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 
 
 
 

- - - 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

117 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนสุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช (หน๎าวัดกลาง) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จ านวน  2 ต๎น เสาเตี้ย 
2 ต๎น  หัวสัญญาณไฟ 
LEDแบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม จ านวน 4 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จ านวน 4 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ ตั้ง
ได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LEDจ าลอง
จังหวะการเดินรถจ านวน 
1 ตู๎พร๎อมหลังคา 
 
 

- - - 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

118 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
ผดุงพานิชตัดกับ
ถนนเจริญพานิช 
(แยกดาวรุํง 
การพิมพ๑) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  2 
ต๎นเสาเตี้ย 2 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จ านวน 4 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จ านวน 
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับ
ถอยหลัง ชนิด 3 สี
(เขียว เหลือง แดง)
จ านวน 4 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมี
จอ LEDจ าลองจังหวะ
การเดินรถจ านวน 1 ตู๎
พร๎อมหลังคา 
 

- - - 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกถนนหายโศรก
ตัดกับถนนรอบเมือง 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบ 
เสาสูง จ านวน  2 ต๎น  
เสาเตี้ย 2 ต๎น หัวสัญญาณ
ไฟ LEDแบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 
4 ชุด แบบสี่ดวงโคม
จ านวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี
(เขียว เหลือง แดง) 
จ านวน 4 ชุด ตู๎ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ 
มีจอ LED จ าลองจังหวะ
การเดินรถจ านวน 1 ตู๎
พร๎อมหลังคา 
 
 

- - - 
 

- 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 

120 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนศรีเทวา
ตัดกับถนน 
เทวาภิบาล  
(แยกหน๎าปูอมดาว) 

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 
- ลดป๓ญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว เหลือง แดง
แบบเสาสูง จ านวน  2 
ต๎น  เสาเตี้ย 4 ต๎น 
หัวสัญญาณไฟ LEDแบบ 
3 ดวงโคม ขนาด 300 
มม. จ านวน 6 ชุดแบบ 
สี่ดวงโคมจ านวน 6 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู๎ควบคุมอัตโนมัติ 
ตั้งได๎ตั้งแตํ 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED
จ าลองจังหวะการเดินรถ
จ านวน 1 ตู๎พร๎อม
หลังคา 
 

- - - 
 

- 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดป๓ญหา
การจราจรติดขัด 
- ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

งานไฟฟูา 
กองชําง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
       แนวทางการพัฒนา  2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 

        2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ๑ของ
ชุมชน 

 

-  เพื่อสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

-  จัดตั้งกลุํมอาชีพ   
3  กลุํม  จ านวน  90  
ครอบครัว 
-  ฝึกอบรมอาชีพ  
-  สนับสนุนจัดท า
สินค๎าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑ 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  รายได๎ของ
ประชาชนและ 
คุณภาพสินค๎าที่
ผลิตได๎ เพิ่มขึ้น
80% 

-  ประชาชนที่เข๎า
รํวมกลุํมอาชีพมี
รายได๎เพิ่มขึ้น  
9,000  บาท/
คน/เดือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การแขํงขันทาง
การค๎าของ
ผู๎ประกอบการ 
 

-  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎แกํ
ผู๎ประกอบการ 

-  จัดการประชุม 
/สัมมนา/ฝึกอบรม 
/ปฎิบัติการ
ผู๎ประกอบการ 2 ครั้ง  
จ านวน  100  คน  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎เพื่อขึ้น 
80% 

-  ผู๎ประกอบการ
มีความรู๎มีทักษะ
ในการประกอบ-
การและมีประ-
สิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการฝึกอาชีพ
แกํกลุํมผู๎สนใจ 

-  เพื่อให๎ความรู๎ 
และแนวทางการ
ประกอบอาชีพแกํ
กลุํมผู๎สนใจ 

-  ฝึกอบรมกลุํมอาชีพ  
3  กลุํมอาชีพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  มีสินค๎าใหมํ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  สามารถสร๎าง
ผู๎ประกอบการ
รายใหมํเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการสํงเสริม
การตลาดหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ๑  
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมด๎าน
การตลาดให๎แกํกลุํม
อาชีพ 
-  เพื่อสร๎าง
เครือขํายการ
จ าหนํายหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ๑ ทั้ง
ในและนอกพื้นที่ 

-  จัดตลาดจ าหนําย
สินค๎าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑ของเทศบาล
และเครือขํายหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑  
ทั้งในและนอกพื้นที่  
จ านวน  3  ครั้ง/ 1 ปี 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  มีเครือขําย
เพิ่มขึ้น 80% 

-  กลุํมอาชีพของ
เทศบาลมีชํองทาง
ในการจ าหนําย
ผลิตภัณฑ๑ของ
ตนเองมากขึ้น 
-  เกิดเครือขํายหน่ึง
ต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ๑และทั้งใน
และนอกพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-  เพื่อสนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว 
 

-  สร๎างความเข๎าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจชุมชน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมี
ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลเข๎าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีกิจกรรมที่
สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑
สถานที่ทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
การทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ดให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นรวมทั้งคน
ตํางจังหวัดและ
ชาวตํางชาติได๎รับ
ทราบแหลํงทํองเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อเป็นการกระตุ๎น
ให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามา
ทํองเที่ยวมากขึ้น 

-  จัดท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่
ทํองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 
1,500 ฉบับ  เพื่อแจก
ให๎ 
1) ประชาชนทั่วไป 
2) หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
3) อปท.ทั่วประเทศ 
4) นักทํองเที่ยว 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  นักทํองเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบ
ข๎อมูลด๎านการ
ทํองเที่ยวของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด
มากขึ้น 
-  เศรษฐกิจ
ภายในเขต
เทศบาลฯ ดีขึ้น 

งานบริการ 
และเผยแพรํ

วิชาการ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

2 โครงการวัฒนธรรม
สัญจร 

-  เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให๎แกํสภา
วัฒนธรรมด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค๑ 

-  อุดหนุนงบประมาณ
ให๎แกํสภาวัฒนธรรม 

- 25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- สภา
วัฒนธรรม
ได๎รับการ 
อุดหนุน 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎
สนับสนุน
งบประมาณให๎แกํ 
สภาวัฒนธรรม 

ส านัก
การศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
แนวทางการพัฒนา       3.1  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 
1.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
1.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ 
 
 

- เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ  ใน
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม  กีฬา  
นันทนาการ 
 

-  ให๎การสนับสนุน
หนํวยงานอ่ืน ๆ  ดังน้ี 
1) ยุวพุทธิกสมาคม
ร๎อยเอ็ด 
2) สนับสนุนเทศบาลที่
เป็นเจ๎าภาพการแขํงขัน
กีฬานักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(250,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 

 
(30,000) 

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

-  เทศบาลฯ
สนับสนุนหนํวย 
งานอ่ืนครบ   
-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
ประโยชน๑จาก
กิจกรรมโครงการ
ของหนํวยงานอ่ืนๆ 
เพิ่มขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 

 

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

-  เพื่อจัดระบบการ
เรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
-  สํงเสริมให๎บุคลากร
ครูได๎รับประสบการณ๑
การจัดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให๎นักเรียน
ได๎รับความรู๎ประสบ-
การณ๑ทางวิชาการ  

-  จัดการอบรมนิเทศ
ติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูในสังกัดเทศบาลฯ   
จ านวน  332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต๎นแบบ 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- พนักงาน
ครูและ
นักเรียน
ได๎รับการ
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ครบ100% 

-  โรงเรียนใน
สังกัดบุคลากรครู  
นักเรียน พัฒนา
ตนเองอยําง
ตํอเน่ือง 
-  นักเรียนได๎รับ
ความรู๎
ประสบการณ๑ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  

ส านัก
การศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัดพิมพ๑
วารสารการศึกษา 
รายภาคเรียน 
 

- เพื่อเผยแพรํขําวสาร
ทางการศึกษาแกํ
นักเรียน  ผู๎ปกครอง 
และหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 
 

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

140,000 
(งบเทศบาล) 

 

140,000 
(งบเทศบาล) 

 

140,000 
(งบเทศบาล) 

 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 
(งบเทศบาล) 

 

- สามารถ
เผยแพรํ
ขําวสารให๎แกํ
นักเรียน
ผู๎ปกครองได๎
ครบ 100% 

- นักเรียน  
ผู๎ปกครองและ
หนํวยงานที่
เก่ียวข๎องได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสาร
ทางการศึกษา 
 
 
 

ส านัก
การศึกษา 

 

4 โครงการเปิดอาคาร
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-   เพื่อเปิดอาคารเรียน
ที่ได๎รับการจัดสรรงบ
จากกรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 
 
 

-  เปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เปิดอาคาร
ในสังกัด
เทศบาลฯ 
ได๎ครบ
100% 

-   เทศบาลมี
อาคารเรียนที่ดี 
และได๎ท าพิธีเปิด
อาคารเรียน 
อยํางเป็นทางการ 
 
 
 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหวําง
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะ
อีซูโมะประเทศญี่ปุุน
และสถาบันขงจ้ือ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและ 
เมืองฝางเฉิงกําง 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาด๎านการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี 
โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู  นักเรียน 
ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- เทศบาลฯ 
ได๎เชื่อมความ
สัมพันธไมตรี
กับตําง 
ประเทศได๎
ครบ100% 

-  ได๎เผยแพรํด๎าน
การศึกษา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
พัฒนาการเรียนรู๎
ของครู นักเรียน 
และผู๎ทรงคุณวุฒิ  

ฝุายกิจการ
โรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 
 

6 โครงการเข๎าคํายทาง
วิชาการตามกลุํม 
สาระการเรียนรู๎ 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู๎ทั้งครูและ
นักเรียน 

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

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- สามารถ
จัดกิจกรรม
กลุํมวิชาการ 
ได๎ครบทุก
กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

-  ครูและนักเรียน
ได๎มีการพัฒนา 
การจัดกิจกรรม  
ทักษะเพิ่มเติม
นอกจากที่ได๎รับ
ความรู๎จาก
ห๎องเรียน 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

 129 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการและแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

-  เพื่อเผยแพรํ
ผลงานการจัด
การศึกษาตํอชุมชน
ระดับเขตการศึกษา
และระดับประเทศ 
 

-  ครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
350 คน รํวมจัด
นิทรรศการและแขํงขัน
ทางวิชาการการศึกษา  
ปีการศึกษาละ  2  ครั้ง 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นักเรียนได๎
เข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ
ระดับภาค/
ระดับประเทศ
ครบ 100% 

-  ได๎เผยแพรํโดย
แสดงนิทรรศการ
อยํางสมบูรณ๑ 
-  ครูและนักเรียน
น าชื่อเสียงมาสูํ
องค๑กร 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

8 โครงการนิเทศ
การศึกษา 

-  เพื่อให๎ครูได๎พัฒนา
ตนเองอยํางตํอเน่ือง 
-  เพื่อพัฒนาครู 
สูํการมีใบประกอบ
วิชาชีพครู 
 

-  นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครู เดือนละ 1 ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- พนักงานครู 
ในสังกัดได๎รับ
การนิเทศได๎
ครบ 100% 

-  ครูในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลฯ 
ได๎พัฒนาตนเอง
อยํางตํอเน่ือง 
-  ครูได๎รับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

9 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เพื่อให๎โรงเรียนจัด
การศึกษาอยํางมี
คุณภาพตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 
 

- ประเมินคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ  8  โรงเรียน 
ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- โรงเรียน 
ในสังกัดมีการ
ประกันคุณภาพ 
ครบ 100% 

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เข๎าสูํ
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
อยํางตํอเน่ือง   

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

 

130 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการแขํงขัน
กิจกรรมและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

-  เพื่อสํงเสริมการ
จัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-  เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนเข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-  จัดกิจกรรมแขํงขัน
วิชาการส าหรับนักเรียน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป
แขํงระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 83 กิจกรรม 
-  ด าเนินการสอบ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ชั้น ป.5 และ ม.2 เข๎า
รํวมการแขํงขันคนเกํง
ระดับประเทศ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑  สังคมฯ 
ภาษาไทย  
ภาษาตํางประเทศ   
 
 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียนเป็น
ตัวแทนเข๎า
รํวมการ
แขํงขันฯ
100% 

-  ครูและนักเรียน
ในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลฯ ได๎รํวม
กิจกรรมแขํงขัน
วิชาการอยําง
ตํอเน่ือง 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

 
 
 

131 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11  โครงการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
รํวมกับเขตพื้นที่
การศึกษาร๎อยเอ็ด  
 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข๎า
แขํงขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาร๎อยเอ็ด 
 

-  นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เป็นตัวแทนของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมการ
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน120 คน ตํอปี  
ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นักเรียน 
ในสังกัดมี
ความพร๎อม
ในการเข๎า
รํวมการ 
แขํงขันทักษะ 
ทางวิชาการ
ระดับภาค
ครบ 100% 

-  นักเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เป็น
ตัวแทนของ
จังหวัดร๎อยเอ็ดเข๎า
รํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

 
 
 

132 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
ภาษาตํางประเทศ 
 

- เพื่อให๎ครู นักเรียน 
ได๎รับความรู๎
ภาษาตํางประเทศ  
จากเจ๎าของภาษา  
-  เพื่อเตรียมตัวเข๎า 
สูํประชาคมอาเซียน 
 
 

- รับชาวตํางชาติมาชํวย
พัฒนาการเรียน
ภาษาตํางประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จ านวน  8  โรงเรียน 
 
 

900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,980,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,420,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นักเรียนใน
สังกัดได๎เตรียม
ความพร๎อม 
AEC  ครบ 
100% 

- ครู  นักเรียน 
ได๎รับความรู๎ด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
เพิ่มขึ้น 

หนํวย
ศึกษานิเทศก๑ 

ส านัก
การศึกษา 

13 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อพิจารณา
เห็นชอบการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  
- เพื่อการประเมิน
ติดตามแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  จัดประชุม
คณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน  
จ านวน 130 คน /ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คณะกรรม 
การขั้นพื้นฐาน 
ได๎เข๎ารํวม
ประชุมครบ 
100% 
ทุกโรงเรียน 
 
 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความ
เข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่เพิ่มขึ้น 

- งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

 
 
 

133 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการ
พัฒนาการเรียนรู๎
นักเรียน 
 

- เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ๑ 
การเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ ของ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ   
ทั้งในจังหวัดและตํางจังหวัด 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เด็กนักเรียน
ได๎เข๎ารํวม 
ศึกษาแหลํง
เรียนได๎ครบ
100% 

- ครู  นักเรียน  
ได๎รับความรู๎
ประสบการณ๑จาก
แหลํงการเรียนรู๎ 
ตําง ๆ  เพิ่มขึ้น 

- งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

15 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาและ 
ประชุมกํอน 
ปิดภาคเรียน 
 

-  เพื่อมอบ
ประกาศนียบัตร 
นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

-  มอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนชั้น ป.6  ม.3   
ม.6 และระดับอนุบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ฯ จ านวน  1,000 คน  
จ านวน 1 ครั้งตํอปี
การศึกษา 
-  ประชุมพนักงานครูกํอน
ปิดภาคเรียน จ านวน 1
ครั้ง/ปีการศึกษา 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน 
ในสังกัด 
ที่ส าเร็จ
การศึกษาและ
ครูได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมครบ
100% 

-  ผู๎ปกครอง 
นักเรียนและ 
ชุมชนได๎รํวม
กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร 
 

- งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

 

134 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการเด็กพิการ 
และเด็กพิเศษเรียน 
รํวมโรงเรียน 
เทศบาลวัดปุาเรไร 
และโรงเรียน 
วัดเวฬุวัน 

-  เพื่อให๎เด็กพิการ
และเด็กพิเศษได๎รับ
การพัฒนาอยําง
ตํอเน่ืองถูกต๎องและ
เหมาะสม 
 
 

-  เด็กพิการและเด็ก 
พิเศษเรียนรํวมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เด็กพิเศษ
เรียนรํวม 
ได๎รํวม
โครงการ 
ครบ100% 

-  เด็กพิการเรียน
รํวมได๎รับการ 
พัฒนาการศึกษา
อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 

- งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

17 โครงการวันครู -  เพื่อระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย๑  สํงเสริม
และเชิดชูเกียรติครู 

-  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการร าลึกพระ
คุณครู จ านวน 250 คน 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- พนักงาน
ครูในสังกัด
ได๎เข๎ารํวม
โครงการ
ครบ100% 

-  ผู๎เข๎ารํวมงาน
ระลึกถึงพระคุณครู
บูรพาจารย๑และเห็น
ความส าคัญของ
อาชีพครู 
 
 
 
 

- งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให๎เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
นักเรียนโรงเรียน
เมืองร๎อยเอ็ด  
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด
และเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กได๎
ดื่มนมและมี
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ 

จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)  ดังน้ี 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ตลอดปีงบประมาณ  
จ านวน  3,950 คน 
รวม  260 วัน 
(อนุบาล–ป.6) 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด
และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด 
จ านวน 6,600 คน 
รวม  260 วัน 

18,881,420 
(งบอุดหนุนฯ) 
7,095,000 

 
 
 
 
 
 
 

11,173,500 
 
 
 
 
 
 

19,819,800 
(งบอุดหนุนฯ) 
7,189,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,012,000 
 
 
 
 
 
 

 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 
 

 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 
 

 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 
 

 
 

- นักเรียน 
ในสังกัด 
และนอก
สังกัดตั้งแตํ
ระดับกํอน
ประถม 
ศึกษาถึง
ระดับชั้น
ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ได๎รับอาหาร
เสริม(นม)
ครบทุกคน 
100% 
 
 

- นักเรียนที่ได๎รับ
การดื่มนมมี
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

ส านัก
การศึกษา 

 

 
 

136 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   -  จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)ส าหรับเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน 
180 คน รวม 280 วัน 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย๑วัดเหนือ จ านวน 
35 คน รวม 280 วัน 
-  จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับนักเรียน
กีฬาท๎องถิ่น จ านวน 60 
คน  รวม 260 วัน 
- จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ๎าม๎า จ านวน 
50 คน รวม 280 วัน 

346,920 
 

 
 
 
68,600 

 
 
 

109,200 
 
 
 

88,200 

352,800 
 
 

 
 
68,600 

 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 

352,800 
 

 
 
 
68,600 

 
 
 
109,200 

 
 
 
88,200 

352,800 
 

 
 
 
68,600 

 
 
 
109,200 

 
 
 
88,200 

352,800 
 
 

 
 
68,600 

 
 
 
109,200 

 
 
 
88,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 (บาท) 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด  
เด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและเด็กเล็ก
ประจ าศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กคุ๎มสระบัว
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ๎าม๎าได๎
รับประทานอาหาร
และ มีรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ๑ 

จ๎างเหมาท าอาหาร  
ดังน้ี 
- จ๎างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน  3,950 คน   
รวม  200  วัน   
- จ๎างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียน ร.ร.เมือง
ร๎อยเอ็ดและนักเรียน 
ร.ร.อนุบาลร๎อยเอ็ด
จ านวน  6,600  คน  
รวม  200  วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก  

26,250,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,385,000 
 
 
 
 
 
14,609,400 
 
 
 
 
 
 
 1,080,000 
 
 

45,484,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
15,800,000 
 
 
 
 
 
26,400,000 
 
 
 
 
 
 
  1,080,000 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 
 
 
 

28,120,000 
 
 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 

- นักเรียน 
ในสังกัดและ
นอกสังกัด
ตั้งแตํระดับ
กํอนประถม 
ศึกษาถึง
ระดับชั้น
ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 
100% 
 

- นักเรียนที่ได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวันมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ๑ตามเกณฑ๑
มาตรฐานที่
ก าหนด 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จ านวน  180 คน 280  
วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหาร
ส าหรับเด็กเล็ก 
ศูนย๑วัดเหนือ  จ านวน  
35  คน  รวม  280  
วัน 
-  จ๎างเหมาท าอาหาร
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
กีฬาท๎องถิ่น  จ านวน  
60 คน  รวม 200 วัน 
- จ๎างเหมาท าอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
หญ๎าม๎า  จ านวน  50 
คน  รวม  280 วัน 
 

 
 
 

196,000 
 

 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 
 

 
 
 

196,000 
 

 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 
 

 
 
 

196,000 
 

 
 
 
1,800,000 

 
 
 

252,000 
 

 
 
 

196,000 
 

 
 
 
1,800,000 

 
 
 

252,000 
 

 
 
 

196,000 
 

 
 
 
1,800,000 

 
 
 

252,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการศูนย๑เยาวชน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย๑
เยาวชนต๎นแบบ ใน
การออกก าลังกายและ
เลํนกีฬาภายในศูนย๑
เยาวชนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
- เพื่อเป็นศูนย๑ในการ
รณรงค๑เพื่อปูองกันและ
แก๎ป๓ญหายาเสพติด 
 
 

-  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ๑ 
การส าหรับออกก าลัง
กายและเลํนกีฬาภายใน
ศูนย๑เยาวชนฯ (เกาะ
กลางบึงพลาญชัย) 
-  ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑
และอุปกรณ๑ตําง ๆ 
ภายในศูนย๑เยาวชนฯ 
- จัดอบรมพัฒนาเด็ก
เยาวชนทั้งในและนอก
ระบบในการรณรงค๑เพื่อ
ปูองกันและแก๎ป๓ญหา 
ยาเสพติด 
 
 
 

100,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

100,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- สามารถ
สํงเสริมและ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ทั้งในและ
นอกระบบ
รวมทั้ง
ประชาชน 
ได๎ครบทุก
ด๎าน 100% 

-  ศูนย๑เยาวชน
ต๎นแบบเป็นศูนย๑ 
ที่ดีสามารถ
ให๎บริการแกํผู๎มา 
ใช๎บริการได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
ส านัก 

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการมหกรรม 
จัดการศึกษาท๎องถิ่น
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

-  เพื่อเผยแพรํผลงาน
ด๎านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ครูและนักเรียนสังกัด 
อปท. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เข๎าแขํงขันทักษะ
วิชาการระดับประเทศ 
 
 
 
 

-  บุคลากรสํวนท๎องถิ่น
และนักเรียนจาก อปท. 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ  จ านวน  20  
จังหวัด 
 
 
 

- 
 

- 
 

1,050,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- 
 

- 
 

- บุคลากร
สํวนท๎องถิ่น
และนักเรียน 
ได๎เข๎ารํวม
การแขํงขัน 
80% 

-  ได๎เผยแพรํ
ผลงานการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการดาวท๎องถิ่น
กลุํมจังหวัดการศึกษา
ท๎องถิ่นที่ 12 

- เพื่อยกยํองเชิดชู
เกียรตินักเรียนที่มีผล
การเรียนดีเดํน มีความ
ประพฤติดีและมี 
ผลงานดีเดํนในระดับ
สถานศึกษาและระดับ
กลุํมจังหวัดการศึกษา
ท๎องถิ่นที่ 12 

- ตัวแทนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ,  
ม.3 และ ม.6  จ านวน  
50  คน 

- 
 

- 
 

130,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- 
 

- 
 

- นักเรียน
ได๎รับ
ประสบการ
ณ๑เพิ่มขึ้น 
80% 

-  นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จากเพื่อนและ
แหลํงเรียนรู๎ใหมํ 
- นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ 

ส านัก 
การศึกษา 

 

23 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  เพื่อให๎โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่
มีมาตรฐาน 
-  เพื่อให๎มีการ
ฝึกอบรมครูในการ
พัฒนาการใช๎หลักสูตร
ให๎มีประสิทธิภาพ 
 

-  ฝึกอบรมครูในการ
พัฒนาการใช๎หลักสูตร
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัด 
สามารถ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 
 

-  โรงเรียนมี 
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่มีมาตรฐาน 
-  ครูสามารถ 
พัฒนาการใช๎ 
หลักสูตรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ฝุายกิจการ
นักเรียน 
ส านัก 

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนา 
ท๎องถิ่น (SBMLD) 
 

-  เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งของ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- เพื่อสํงเสริมให๎
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 
ให๎ประชาชนเรียนรู๎
ตลอดชีวิต 

-  แตํงตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ศึกษาและชุมชนรํวม
วางแผนในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของ
ชุมชน 

3,500,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

10,240,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
สามารถ
พัฒนา
โครงการ
(SBMLD) 
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 

-  โรงเรียน
ต๎นแบบที่มีการ
บริหารจัดการโดย
ใช๎โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ฝุายบริหาร
การศึกษา 

ส านัก 
การศึกษา 

 
 

 

25 โครงการสํงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา 
(เด็กเรํรํอน)ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 
ที่ยั่งยืน 

-  เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จ านวน 40 คน 

100,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

200,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- เด็กและ
เยาวชนนอก
ระบบ
การศึกษา 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
ครบร๎อยละ 
100 

- เด็กและเยาวชน
นอกระบบ
การศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ส านัก
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 01 
143 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการเข๎ารํวม
ชุมนุมลูกเสือ 
ท๎องถิ่นไทย   
 

-  เพื่อเข๎ารํวมการ
ชุมนุมลูกเสือไทย 
ทิ้งถิ่นไทย 
- เพื่อสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
และเนตรนารี โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมชุมนุม
ลูกเสือท๎องถิ่นไทยกับ
จังหวัดที่เป็นเจ๎าภาพ 
 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด
สามารถเข๎า
รํวมโครงการ
ชุมนุมลูกเสือ
ท๎องถิ่นไทย
ได๎ครบ
100% 
 

- ลูกเสือ-ยุวกาชาด
และเนตรนารี 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับ
ประสบการณ๑ 
เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก 
การศึกษา 

 

27 โครงการประกวด
องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดํน 

-  เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับรางวัล 
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 
 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน เพื่อสํง
เข๎าประกวด 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียน/
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสํง
แผนเข๎า
ประกวด 
ได๎ครบ
100% 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด , ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการพัฒนาครู
ผู๎ดูแลเด็กของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-  เพื่อให๎ครูผู๎ดูแล
เด็กเล็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาเข๎ารับ
การอบรมหลักสูตร
ตําง ๆ 

-  คัดเลือกครูผู๎ดูแลเด็ก
เล็กเข๎ารับการอบรมตาม
หลักสูตรตําง ๆ  

42,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

42,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

63,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

63,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

63,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- พนักงาน
ครู/ผู๎ดูแลเด็ก
เข๎ารับการ
อบรมตาม
หลักสูตร 
ที่กรมฯ 
จัดได๎ครบ
100% 

-  ครูผู๎ดูแลเด็ก
เล็กมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษากรม
สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
 

ส านัก
การศึกษา 

29 โครงการศูนย๑การ
เรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-  เพื่อพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ให๎แกํเด็กใน
ระดับปฐมวัย 
 

-  จัดศูนย๑การเรียนรู๎ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยสังกัด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

300,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

350,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

350,000 
 (งบอุดหนุนฯ) 

 
 

350,000 
 (งบอุดหนุนฯ) 

 

- สามารถ 
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ส าหรับ
เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียน 
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัด
เป็นแหลํงเรียนรู๎อยูํ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

ส านัก
การศึกษา 

 
 
 

145 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาและ
ผู๎เก่ียวข๎อง 
 

- เพื่อคัดเลือกครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
เข๎ารับการอบรมตาม
หลักสูตรตํางๆ 

- คัดเลือก ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเข๎ารับ
การอบรม 

1,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

690,000 
(งบอุดหนุน) 

 

750,000 
(งบอุดหนุน) 

 

750,000 
 (งบอุดหนุน) 

 

750,000 
 (งบอุดหนุน) 

 

- พนักงานครู
ในสังกัดได๎
เข๎ารับการ
อบรม
หลักสูตรที่
กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่นจัด
อบรมครบทุก
หลักสูตร 

-  ได๎ครู  และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
 

ส านัก
การศึกษา 

31 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือห๎องสมุด
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อให๎โรงเรียนมี
หนังสืออํานค๎นคว๎า  
ที่ห๎องสมุดโรงเรียน 
และห๎องสมุดศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
อยํางเพียงพอ 

-  จัดซ้ือหนังสือ
ห๎องสมุดให๎โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
รวม  8  แหํง 

720,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

800,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

800,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

800,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

800,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- จัดซ้ือ
หนังสือวัสดุ
อุปกรณ๑
ส าหรับพัฒนา
ห๎องสมุดให๎แกํ
โรงเรียนใน
สังกัดได๎ครบ
ทุกโรงเรียน 

-  โรงเรียนมี
หนังสือห๎องสมุด
อํานอยํางเพียงพอ 
-  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการศึกษา 
ของนักเรียน 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนา 
แหลํงเรียนรู๎ของ
โรงเรียนส าหรับเป็น
ฐานในการจัดการ 
ศึกษาตลอดชีวิต 
 

-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดให๎เป็น 
ศูนย๑การเรียนรู๎ 
ของชุมชน 
-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ ให๎
เป็นฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
 

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

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 

- โรงเรียน 
ในสังกัด
สามารถ
พัฒนาศูนย๑
การเรียนใน
โรงเรียน 
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็นศูนย๑
การเรียนรู๎ของ
ชุมชน 
-  โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ  
เป็นฐานในการ 
จัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต 
-  เกิดความ
รํวมมือระหวําง
โรงเรียน วัด และ
ชุมชน ในการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิต 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33 โครงการแขํงขัน
SBMLDโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อเป็นการวัดผล
และประเมินผลในการ
ด าเนินกิจกรรม 
SBMLDในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- จัดการแขํงขันกิจกรรม 
SBMLD ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ  เพื่อให๎
นักเรียนได๎แสดงศักยภาพ 
และน าเสนอผลงานที่เป็น
ผลจากการด าเนิน
โครงการ  SBMLD 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-นักเรียนใน
สังกัดเข๎า
รํวมกิจกรรม
การแขํงขัน
ได๎ครบทุก
โรงเรียน 

- นักเรียนได๎แสดง
ศักยภาพและ
น าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการ  
SBMLD 

ส านัก
การศึกษา 

34 โครงการสํงเสริม 
รักการอําน 

-  เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
รักการอํานมีความ
อยากรู๎อยากเรียน
อยากศึกษาค๎นคว๎า  
 

- จัดหาหนังสือประเภท
ตําง ๆ และจัดกิจกรรม
ในการสํงเสริมรักการ
อํานให๎แกํเด็กนักเรียน 
ในสังกัดอยํางเหมาะสม
เพียงพอ 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

50,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

400,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- เด็ก
นักเรียน
สนใจรักการ
อํานเพิ่มขึ้น 
ครบร๎อยละ 
100 

- สามารถสํงเสริม
และพัฒนาให๎เด็ก
นักเรียนรักการอําน  
มีความอยากรู๎อยาก
เรียนอยากศึกษา
ค๎นคว๎าเพิ่มขึ้น  

ส านัก
การศึกษา 

35 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
โดยการมีสํวนรํวม
ของครูชุมชนและ
นักเรียน 

-  เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน
ได๎มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนรํวมกัน
ระหวํางครู ชุมชน 
นักเรียน 

- จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีสํวนรํวม
ของครูชุมชนและ
นักเรียนให๎แกํโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

- 280,000 
(งบอุดหนุน) 

 

280,000 
(งบอุดหนุน) 
 

 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- โรงเรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนครบ
ร๎อยละ 100 

- สามารสํงเสริมและ
พัฒนาให๎เด็กนักเรียน 
ได๎มีสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนรํวมกัน
ระหวํางครู ชุมชน 
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

ส านัก
การศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
บุญผะเหวด 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

-  สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวดของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  จัดการแขํงขันดนตรี
พื้นเมือง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงาน
ประเพณี 
บุญผะเหวด
ได๎ครบทุก
ด๎าน 100% 

-  รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

-  งาน
สํงเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒน 

ธรรม 
ส านัก 

การศึกษา 
2 โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

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

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบอบจ.) 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต๑ 
ได๎ครบทุก
ด๎าน 100% 

-  รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัด 
งานประเพณี 
สืบสานต านาน
เทียนพรรษา 
101 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม   
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

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

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงานประเพณี
สืบสานต านาน
เทียนพรรษา 
ร๎อยเอ็ด 

- รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านัก
การศึกษา 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
ออกพรรษา 

-  เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข๎าวทิพย๑ 
- ประกวดประดับ
ประทีปโคมไฟ 
- ประกวดการร๎อง
สรภัญญะอีสาน 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 

(งบ อบจ.) 

- สามารถจัดงาน
ได๎ครบทุกด๎าน
ครบ 100% 

- รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดงาน 
เลี้ยงสักการะ 
เจ๎าพํอมเหศักดา 
นุภาพ 
 

-  เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎สักการะศาลเจ๎าพํอ
มเหศักดานุภาพ 
 
 

-  จัดพิธีบวงสรวง
สักการะศาลเจ๎าพํอ
มเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของ
เดือน 6) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงานได๎
ครอบคลุม 
ทุกด๎าน  
ครบ100% 
 
 
 

-  ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
เข๎ารํวมสักการะ
ศาลเจ๎าพํอ 
มเหศักดานุภาพ 
 

ส านัก 
การศึกษา 

6 โครงการจัดงาน 
บุญซ าฮะและ 
เลี้ยงสักการะ
ศาลหลักเมือง 

-  เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎สักการะศาลหลัก
หลักเมือง 
 

-  จัดพิธีบวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คูํบ๎านคูํเมืองของ 
จังหวัดร๎อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรก 
ของเดือน 7) 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงานได๎
ครอบคลุม 
ทุกด๎าน  
ครบ100% 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ เข๎ารํวม
สักการะเจ๎าพํอ 
หลักเมือง 
 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการ 
ตักบาตร 
วันอาทิตย๑ 
 

- เพื่อสํงเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

-  จัดกิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรรํวมกันทุกวัน
อาทิตย๑  ณ  บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร๑ร๎อยเอ็ด 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถรองรับ
การมาท าบุญของ
พุทธศาสนิกชน 
ได๎ครบ 100% 

-  ประชาชนเขต
เทศบาลได๎รํวม
ท าบุญสํงเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

ส านัก
การศึกษา 

ส านัก 
พระพุทธ 
ศาสนา
ร๎อยเอ็ด 

สภา
วัฒนธรรม 
จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

 
8 โครงการสืบสาน

ต านานประเพณี
บุญกฐิน 
ประจ าปี 2559 

-   เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

-  สนับสนุนการจัดงาน
การถวายกฐินให๎กับวัด
ตําง ๆ ในจังหวัด
ร๎อยเอ็ดจ านวน 101  
กอง (วัดที่ไมํมีเจ๎าภาพ
ทอดกฐิน) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถรองรับ
การจัดงานได๎ 
ครบ 100% 

-   รักษาไว๎ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการ 
แสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ 

- เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎สืบความ
เป็นเป็นชาวพุทธ 
ตามวงศ๑ตระกูลตํอไป 
- เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนร าลึก 
เสมอวําตนเป็น
พุทธศาสนิกชน 
- เพื่อปลูกฝ๓งนิสัยเด็ก
และเยาวชนให๎ม่ันคง
ในพระพุทธศาสนา 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตน
แสดงตนเป็นพุทธมามะ
กะตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียนใน 
สังกัดเทศบาลฯ 
ได๎แสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ 
ครบร๎อยละ 100 

- เด็กและเยาวชน
สืบความเป็นชาว
พุทธตามวงศ๑ตระกูล 
- เด็กและเยาวชน
ร าลึกเสมอวํา 
ตนเป็น
พุทธศาสนิกชน 
- เด็กและเยาวชนมี
ความม่ันคง 
ในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสาม(พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
สมมาน้ าคืนเพ็ง 
เส็งประทีป 

-  เพื่อสํงเสริม 
ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืน
เพ็งเส็งประทีป”   รํวมกับสํวน
ราชการสถาบันการศึกษา ชุมชน
ประชาชนและองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นตามต านานเมือง
ร๎อยเอ็ด 12 หัวเมือง โดยจัด
ประกวดแขํงขัน ดังนี้ 
- กระทงประทีปใหญํ  ชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
- กระทงอนุรักษ๑ธรรมชาติ 
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหํเมืองตามต านาน 12 
เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน  
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะ
วงษา (ท๎าวทนต๑) , รัชกาลที่  5 , 
รัชกาลที่  6 , พระยาสุนทรเทพ
กิจจารักษ๑ , สมเด็จยํา,  ศาลเจ๎า
พํอหลักเมือง ฯลฯ 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบอบจ.) 

 
 

 
 
 

- สามารถ
ด าเนินการ 
จัดงานได ๎
ครบทุกด๎าน/
ทุกกิจกรรม 
ได๎ครบ100% 

- รักษาไว๎ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเก็บตัว
ฝึกซ๎อมนักกีฬา
กํอนเข๎ารํวมการ 
แขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 

- เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและ
เตรียมความ
พร๎อมรํางกาย 
ของนักกีฬา 
กํอนเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย
ระดับประเทศ 

ท าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  
ดังนี ้
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี 
รุํนละ 18 คน รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี 
รุํนละ 12 คนรวม 48 คน 
3) วอลเลย๑บอล ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี รุํนละ 12  
คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย๑บอลชายหาด ชาย/
หญิง  12,14,16 ,18ปี รุํนละ 
2 คน รวม 16 คน 
5)  เซป๓กตะกร๎อ ชาย / หญิง
12,14,16,18 ปี รุํนละ 5  คน 
รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 
12,14,16 ,18 ปี รุํนละ 4 คน 
รวม 32 คน 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

- นักกีฬา
ตัวแทน
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดทุก
ชนิดกีฬา
สามารถเข๎า
คํายฝึกซ๎อม
เพื่อเข๎ารํวม
การแขํงขัน
กีฬา อปท.
ระดับ 
ประเทศ 
ได๎ครบ 
100% 

- นักกีฬามีความ
พร๎อมที่จะเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย
ระดับประเทศ 
โดยมีนักกีฬา 
เข๎ารํวมท าการเก็บ
ตัวฝึกซ๎อมครบ 
ทุกชนิดกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

 

 
 

155 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   7) เปตองชาย/หญิง  12,14,16 
,18 ปี รุํนละ 6 คน รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี  รํุนละ  15  
คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี รุํนละ 2  คน  
รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี รุํนละ 2  คน  
รวม  16 คน 
11.บาสเกตบอล รุํน 16,18 ปี
ชาย/หญิง รวม 48 คน 
12 แบตมินตัน 12,14,16 ,18 
ปี รุํนละ  4  คน  รวม  32 คน 
13 วิ่งมินิมาราธอน รุํน 
12,14,16,18 ปี รุํนละ 4  คน  
รวม  16 คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการสํง
นักกีฬาเข๎า 
รํวมการแขํงขัน
กีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
แหํงประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 
 

-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา 
นักเรียน 
องค๑กร
ปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น
แหํงประเทศ
ไทยรอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 
 

-  จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันระดับภาคฯ ครบทุกชนิด
กีฬา ดังนี ้
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี 
รํุนละ 18 คน รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี 
รํุนละ 12  คนรวม 48 คน 
3) วอลเลย๑บอล ชาย/หญิง
12,14,16,18 ปี  รํุนละ  
12 คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย๑บอลชายหาด  
ชาย/หญิง  12,14,16,18 ปี 
รํุนละ 2 คน รวม 16 คน 
5)  เซป๓กตะกร๎อชาย / หญิง
12,14,16,18 ปี  รํุนละ 5 
คน รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี  รํุนละ  4  
คน  รวม  32 คน 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

925,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

800,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

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

-  นักกีฬาได๎เข๎า
รํวมการแขํงขัน 
กีฬานักเรียน 
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับ 
ประเทศครบทุก
ชนิดกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   7. เปตองชาย/หญิง  
12,14,16,18 ปี   
รุํนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 
12,14,16,18ปี รุํนละ  15  
คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง 
12,14,16,18ปี รุํนละ  2  
คน  รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ
12,14,16,18 ปี รุํนละ  2  
คน  รวม  16 คน 
11.บาสเกตบอล รุํน 16,18 
ปี ชาย/หญิง รวม 48 คน 
12 แบตมินตัน 12,14,16 
,18 ปี รุํนละ  4  คน  รวม  
32 คน 
13 วิ่งมินิมาราธอนรุํน 
12,14,16,18 ปี  รุํนละ  4  
คน  รวม  16 คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการ 
เจ๎าภาพการ
จัดการแขํงขัน
กีฬานักเรียน
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย   
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 

-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน 
การแขํงขันกีฬา
นักเรียน 
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย  
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 

-  นักกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน เข๎ารํวมการแขํงขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครบ 13 ชนิดกีฬา ดังน้ี 
1. ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี  
2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18 ปี   
3. วอลเลย๑บอล รุํน  12,14,16,18 ปี   
4. วอลเลย๑บอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16,18 ปี  
5.  เซป๓กตะกร๎อชาย /หญิง 
12,14,16,18 ปี   
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 12,14,16 
,18 ปี   
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16,18 ปี   
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16,18 ปี   
9. หมากรุก-ชาย/หญิง  12,14,16,18 ป ี
10. หมากฮอส ชาย/หญิง  
 12,14,16,18 ป ี
11. บาสเกตบอล ชาย/หญิง  
รุํน 16,18 ป ี
12. แบตมินตัน ชาย/หญิง  
12,14,16,18 ป ี
13. ว่ิงมินิมาราธอน รุํน 12,14,16,18 ป ี
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

- นักกีฬา
ตัวแทน อปท.
ทุกแหํงทุก
ชนิดกีฬา
สามารถเข๎า
รํวมการ
แขํงขันกีฬา 
อปท.ระดับ 
ประเทศ 
ได๎ครบ 
100% 

-   นักกีฬาทุก 
อปท.ได๎เข๎ารํวม 
การแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํง
ประเทศไทย
ระดับประเทศได๎
ครบทุกชนิดกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

 

 
 

159 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการ 
วันเยาวชน 
แหํงชาติ 
 

-  ให๎เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมใน
เขตเทศบาล 
 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชน  
แหํงชาติโดยเป็นคํา
ด าเนินการ / คํารางวัล 
และคําตอบแทน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎
รํวมงานวัน
เยาวชนฯ 
ครบ100% 
 

-  เด็กและเยาวชน
เข๎ารํวมกิจกรรม
และได๎รับความ
เพลิดเพลิน 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

5 โครงการ
แขํงขันกีฬาสี 
ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ได๎ออกก าลังกายและ
สร๎างความรัก ความ
สามัคคีในหมํูคณะ 
-  เพื่อสนับสนุนให๎
เยาวชนได๎แสดง
ความสามารถ 
ด๎านกีฬาและมีทักษะ
ด๎านกีฬาเพิ่มมากขึ้น  
 

-  จัดการแขํงขันกีฬาสี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- โรงเรียน 
ในสังกัด
เทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 
ได๎จัดการ
แขํงขันกีฬา
สีได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 
 

-  นักเรียนได๎เข๎า
รํวมการแขํงขัน
กีฬาชนิดตําง ๆ 
และเป็นการออก
ก าลังกายเพื่อให๎
รํางกายแข็งแรง   
-  คณะครูนักเรียน 
มีความรัก  ความ
สามัคคี 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

 

 
 

160 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแหํงชาติ 

- เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
งานวันเด็กแหํงชาติ 
- เพื่อให๎เด็กกล๎า
แสดงออก 
 

- จัดกิจกรรมตํางๆ  
ให๎เด็กภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล๎เคียง
ได๎รํวมกิจกรรมใน 
งานวันเด็กแหํงชาติ   
โดยเป็นคําด าเนินการ 
/คํารางวัลและ
คําตอบแทน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-ทม.รอ.ได๎จัด
กิจกรรมวันเด็ก
ได๎ครบ 100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ตํางๆ อยํางมี
ความสุข   

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

7 โครงการเข๎าคําย 
พักแรมลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
กลุํมโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
วิชาลูกเสือ–ยุวกาชาด 

-  น าลูกเสือ – 
ยุวกาชาด ป. 5 , 
ป.6 และ ม. 1- 3  
เข๎าคํายพักแรม 
จ านวน  1,200 คน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จัดกิจกรรมเข๎า
คํายพักแรม
ลูกเสือ-ยุว
กาชาด 
ได๎ครบ 
ทุกโรงเรียน 

-  ท าให๎เกิดการ
ท างานรํวมกันเป็น
หมํูคณะ 
-  ลูกเสือ-ยุว
กาชาด ได๎รับ
หลักสูตรการเรียน
การสอนวิชา
ลูกเสือครบ
100% 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมทางด๎าน
ดนตรีและ
นันทนาการ
ส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 
ประชาชน
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ทางด๎านดนตรีหรือ
วงโยธวาทิตของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  ฝึกซ๎อมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตกํอนการ
เข๎ารํวมแขํงขัน
ดนตรีหรือวงโยธ
วาทิตในรายการ
แสดงในงานตํางๆ 
- เข๎ารับการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ทางด๎านดนตรี 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ประชาชน 
ในสังกัดเทศบาล 
ทุกโรงเรียน
ฝึกซ๎อมดนตรีได๎
ครบ100% 

-   ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกซ๎อมมีความ  
ช านาญในการเลํน
วงดุริยางค๑หรือ 
วงโยธวาทิต 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

 

9 โครงการฝึกซ๎อม
และรํวมการ
แขํงขันกีฬาเพื่อ
ความ 
เป็นเลิศ 

-  เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กและเยาวชนได๎
ออกก าลังกาย  
-  เพื่อสนับสนุนให๎
เยาวชนที่มีความ 
สามารถทางด๎านกีฬา
ได๎มีความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

-  ฝึกซ๎อมและรํวม
การแขํงขันกีฬา
รายการ ตําง ๆ ของ
หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ 
สํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขัน
ได๎ครบ 100% 

-  เยาวชนได๎เข๎า
รํวมการออกก าลัง
กายและรํวมการ
แขํงขันกีฬาตําง ๆ 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559  
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
ผู๎ก ากับลูกเสือ
และยุวกาชาด
ของพนักงานครู
และบุคลากรใน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ทักษะตําง ๆ ตาม
แนวทางของส านักงาน
ลูกเสือโลกตลอดจนน า
ความรู๎มาจัดกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

-  จัดการอบรมวิชา 
ผู๎ก ากับลูกเสือและ 
ยุวกาชาดให๎กับครู
และบุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรใน
สังกัดได๎พัฒนาตนเอง
ตลอดจนน าความรู๎ที่
ได๎มาจัดกิจกรรมให๎กับ
เด็กและเยาวชนตํอไป 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรม
ลูกเสือให๎แกํ
พนักงานครู
และบุคลากร
ในสังกัดครบ
ทุกคน 

-  ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม 
มีความรู๎เพิ่มขึ้น  
 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

11 โครงการ 
แขํงขันกีฬา 
”บาสเกตบอล
พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
ก าลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา
บาสเกตบอล 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกันยาเสพติด 

-  จัดแขํงขันกีฬา
บาสเกตบอลให๎กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร๎อยเอ็ด 
และจังหวัดใกล๎เคียง 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการ
แขํงขัน 
บาสเกต 
บอลได๎ครบ 
100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออก
ก าลังกายและ 
รํวมแขํงขันกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการประกวด 
วงดนตรี  
“พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล” 

-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎เยาวชน
ได๎แสดงออกถึง
ความสามารถ
ทางด๎านดนตรี 

-  จัดประกวดวง
ดนตรีเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎เยาวชน
ได๎ให๎ความสนใจใน
การแสดงออก
ทางด๎านดนตรี
แสวงหาความรู๎
ความสามารถ 
และหันมาเลํนดนตรี
สตริงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จัดประกวด 
วงดนตรี 
ได๎ครบทุกรุํน/
ทุกประเภท 

-   เยาวชนได๎
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ทางด๎านดนตรี 
เกิดทักษะความรู๎
ประสบการณ๑  
ได๎ใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑
และสํงเสริม
สนับสนุนวงดนตรี 
สตริงให๎มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการ
แขํงขันกีฬาฟุต
ซอล”พลาญ
ชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
ก าลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา 
ฟุตซอล 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกัน 
ยาเสพติด 
 

-  จัดแขํงขันกีฬา 
ฟุตซอลให๎กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัด
ร๎อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล๎เคียง 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขํงขัน 
ฟุตซอล ได๎ครบ 
100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออก
ก าลังกายและ 
รํวมแขํงขันกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 

 

14 โครงการ
แขํงขันกีฬา
ตะกร๎อ 
”พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนได๎ออก
ก าลังกายและเลํนกีฬา  
- เพื่อสํงเสริมกีฬา
ตะกร๎อ 
-  เพื่อเป็นการสร๎าง
เกราะปูองกัน 
ยาเสพติด 

-  จัดแขํงขันกีฬา
ตะกร๎อให๎กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัด
ร๎อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล๎เคียง 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขํงขัน 
ตะกร๎อ ได๎ครบ 
100% 

-  เด็กและเยาวชน
ได๎เข๎ารํวมออก
ก าลังกายและ 
รํวมแขํงขันกีฬา 

- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก 
การศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 

4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
 

4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน    
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเพศวิถี
รอบด๎าน 
 
 
 

-  เพื่อคัดกรองแหลํง
ทํองเที่ยวที่เป็นแหลํง
แพรํเชื้อและลดอัตรา
การติดเชื้อของ
โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑และ 
โรคเอดส๑ในแหลํง
ทํองเที่ยวสถานบริการ 
- เพื่อคัดกรองโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ๑และโรค
เอดส๑ในกลุํมผู๎ให๎บริการ
ทางเพศในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
- สร๎างกระแสความ
ตระหนักและตื่นตัวใน
การปูองกันโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ๑และโรค
เอดส๑ 

-  นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป  
ในเขตเทศบาลฯ 
- กลุํมผู๎ปฏิบัติงานตาม
สถานบันเทิงแหลํงแพรํ
เชื้อประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลฯ 
- อสม./กรรมการชุมชน 
แมํบ๎าน 
- ออกติดตามผู๎ปุวยที่
เปิดเผยตัวเองอยํางน๎อย 
3 ครั้ง ของผู๎ปุวยติดเชื้อ
เอดส๑ 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราปุวยไมํ
เกินคําเฉลี่ย
ของอัตราปุวย 
ย๎อนหลัง 5 ปี 

-  ผู๎เข๎ารํวมอบรม
มีความรู๎เพิ่มขึ้น 
สามารถดูแล
ตัวเองได๎ตลอดจน
ครอบครัว 
-  ลดการแพรํ
ระบาดของผู๎ติด
เชื้อเอดส๑รายใหมํ
ให๎น๎อยลง  

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการรณรงค๑
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อลดอัตราการ
ปุวยและตายด๎วยโรค
ไข๎เลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 
-  เพื่อระดมความ
รํวมมือจากทุกองค๑กร
ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
และประชาชนในการ
ปรับปรุง ส่ิงแวดล๎อม
เพื่อก าจัด  ลูกน้ า
ยุงลาย 
-  เพื่อเผยแพรํความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปูองกันการเกิดโรค
ไข๎เลือดออกให๎
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
อันตรายจากโรค
ไข๎เลือดออก 

- รณรงค๑ควบคุมท าลาย
แหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลายและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายพร๎อม
พํนสารเคมีก าจัดยุงใน
โรงเรียน / ชุมชน / ศาสน
สถาน /สํวนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกแกํครู แกนน า
นักเรียนกรรมการชุมชน /  
อสม. และชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
- เปิดการรณรงค๑ปูองกัน
และควบคุมโรคไข๎เลือด 
ออกและจัดกิจกรรม
ประกวดโรงเรียน/ชุมชน
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
- สํงเสริมการใช๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นในการปูองกันและ
ควบคุมโรค 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

400,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราปุวย
ลดลง 20% 
ของมัธยฐาน 
5 ปี  
- ผ๎ูปุวยไมํ
เกิน50/แสน
ประชากร 

-  ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร สถานการณ๑โรค
ไข๎เลือดออกจากส่ือได๎
อยํางทั่วถึงตํอเนื่อง  
-  อัตราปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออก ไมํเกิน  50 
คน/แสนประชากร 
-  อัตราความเส่ียงตํอ
การเกิดโรคอยูํในระดับที่
ไมํเป็นป๓ญหาด๎าน
สาธารณสุข 
-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน 
/ โรงเรียน ในเขต
เทศบาลฯ   รํวมปูองกัน
และควบคุมท าลายแหลํง
เพาะพันธุ๑ยุงลายอยํา
ตํอเนื่อง 
-  ลดปริมาณการใช๎สาร-
เคมีในการก าจัดพาหะน า
โรคจากปีที่ผํานมา 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการปูองกัน
ควบคุมโรคฉี่หนู 

-  เพื่อลดอัตราการปุวย
ตายด๎วยโรคเลปโตสไป
โรซีสในเขตเทศบาล 
-  เพื่อควบคุมก าจัด
ประชากรหนูให๎ลดลง 
-  เพื่อสนับสนุน
โครงการเมืองนําอยูํ 

-  รณรงค๑ก าจัดหนู 
ทุกชุมชน         
-  รณรงค๑ก าจัดหนู 
ในตลาด เทศบาลฯ  
ทั้ง  3  แหํง 
-  ออกประชาสัมพันธ๑
เก่ียวกับโรคฉี่หนู 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราการ 
ปุวยตาย ใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด
เป็น 0 

-  ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู๎
และสามารถใน
การก าจัดหนูและ
การปรับปรุง
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมใน
ครัวเรือนเพื่อ  
ปูองกันการเกิด
โรคเลปโตสไปโร
ซิสและ อัตราปุวย
ด๎วยโรคเลปโตส 
ไปโรซีสลดลง 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

169 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการหนํวย
สาธารณสุขสัมพันธ๑  
 

-  เพื่อให๎บริการ
สาธารณสุขแบบ
ผสมผสานทั้งการ
สํงเสริมและการ
รักษาโรค การ
ปูองกันโรค การ
ฟื้นฟูผู๎ปุวยในชุมชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
การด าเนินงานด๎าน
สาธารณสุขของ
เทศบาลอันจะน ามา
ซ่ึงการพัฒนาตํอไป 
-  เพื่อให๎การบริการ
ตรวจรักษาโรค
เบื้องต๎นให๎กับ
ประชาชนที่อยูํ
หํางไกลสถาน 
พยาบาลของรัฐ 
 

-  ออกหนํวยบริการตรวจ
รักษาโรคเบื้องต๎นตามชุมชน
ทุก ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
ทั้ง 20 ชุมชน 
- จัดหนํวยบริการเพื่อออก
ปฏิบัติงานด๎านบริการ
สาธารณสุขตํางๆ ท้ังการ
ปูองกันรักษาโรคเบื้องต๎น
สํงเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ 
- ให๎บริการด๎านสุขภาพ   
ตัดแตํงผม , นวดเพื่อสุขภาพ 
, ซํอมอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ 
, เครื่องยนต๑ , เครื่องใช๎ไฟฟูา 
และรับซื้อขยะรีไซเคิล 
- สร๎างเสริมการเรียนรู๎ด๎วย
ห๎องสมุดเล่ือนที่ 
- รับปรึกษาป๓ญหาทาง
กฎหมายและคดีความ 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

- จ านวนผู๎มา
รับบริการใน
แตํละชุมชนมี
จ านวนเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ ๕๐ 

-  ประชาชนใน
ชุมชนรู๎หลักในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ถูกต๎องเกินร๎อย
ละ 50 ของ
ประชากรทั้งหมด
ในชุมชน 
-  ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง 
-  ลดภาระ
สถานพยาบาล
ของรัฐบาล 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

170 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค๑
ปูองกันการขาด 
สารไอโอดีนและ
สํงเสริมการบริโภค
สารไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   
 

- เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ประทานเกลือไอโอดีน
อยํางตํอเน่ือง 
- เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวการณ๑ขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
- เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนักถึงโทษของการ
ขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
จ านวน 15,000 
ครัวเรือน 

50,000 
(งบ กปสท.) 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 
 

- ประชาชน
รับประทาน
ไอโอดีน  
วันละ 150 
ไมโครกรัม/วัน
อยํางน๎อยร๎อย
ละ 90 
- ครัวเรือนมี
การใช๎เกลือ
เสริมไอโอดีน 
ที่มีคุณภาพ 
>30 ppm   
อยํางน๎อย 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
 

- ประชาชนมี 
และใช๎เกลือเสริม
ไอโอดีนเพิ่มขีด 
- ความสามารถ
ของแกนน า
สุขภาพในชุมชน.
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

171 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการศูนย๑เด็ก
เล็กนําอยูํ  

- เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานใน
โรงเรียนให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑โรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 
- เพื่อพัฒนาศูนย๑เด็ก
เล็กให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑ศูนย๑เด็กเล็ก 
- เพื่อให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครองและสมาชิก
ในชุมชนมีบทบาทใน
การด าเนินงานโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพและ
ศูนย๑เด็กเล็กนําอยูํอยําง
ตํอเน่ืองและยั่งยืน 

- ประเมินโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ตามเกณฑ๑ 
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
- ประเมินศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ตามเกณฑ๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
นําอยูํ 
- อบรมนักเรียนแกนน า
ด๎านสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมวาดภาพ 
- รณรงค๑การใช๎เกลือ
เสริมไอโอดีนในโรงเรียน 
 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

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

- พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ในโรงเรียนให๎
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑โรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 
- เพื่อพัฒนาศูนย๑
เด็กเล็กให๎เป็นไป
ตามหลักเกณฑ๑
ศูนย๑เด็กเล็ก 
- นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครองและ
สมาชิกในชุมชน 
มีบทบาทในการ
ด าเนินงานโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ
และศูนย๑เด็กเล็กนํา
อยูํอยํางตํอเน่ือง
และยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

172 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็ก 
แรกเกิด - 5 ปี 
 

-  เพื่อให๎เด็กแรกเกิด – 
5 ปี เขตเทศบาลฯ  มี
พัฒนาการตามวัยและมี
ภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ๑ปกติ 
- เพื่อให๎ผู๎ปกครองและ  
อสม. ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด สามารถ
สํงเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด -5 ป ีได๎อยําง
เหมาะสม 

- ส ารวจเด็กแรกเกิด-5 ปี 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- ชั่งน้ าหนัก,วัดสํวนสูง 
ประเมินพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด-5 ป ี
- อบรมความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองเด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการและแก๎ไข
ภาวะทุพโภชนาการแกํ
เด็กที่มีป๓ญหา 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

- เด็กแรกเกิด 
-5 ปีในเขต
เทศบาลฯ  
มีพัฒนาการ
ตามวัยและ
ภาวะ
โภชนาการ
ตามเกณฑ๑
ปกติ ร๎อยละ 
80 

- เด็กแรกเกิด - 5 ปี 
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มีพัฒนาการ
ตามวัยและมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ๑
ปกติ 
- ผู๎ปกครองและอสม. 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด สามารถ
สํงเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด-5 ป ีได๎
อยํางเหมาะสม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหนํวย 
บริการปฐมภูมิ
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎บริการ
สาธารณสุขแบบองค๑
รวมแกํประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบได๎
ครอบคลุมทุก
กลุํมเปูาหมาย 

- หนํวยบริการปฐมภูมิ  
1 แหํง  

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- หนํวยบริการ
มีข๎อมูล
กลุํมเปูาหมาย
ทุกกลุํม
ครอบคลุม 
ร๎อยละ 90  

- ประชาชนสามารถ
ได๎รับบริการทาง
การแพทย๑และ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

173 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.  
ผู๎น าชุมชน  และประชาคม
สุขภาพ  ในการด าเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน  
ทั้งด๎านองค๑ความรู๎  และการ
บริหารจัดการ 
- เพื่อสํงเสริมให๎  อสม. ที่ได๎รับ
การพัฒนาสามารถจัดบริการ
สุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนได๎  
- เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนในการสร๎างเสริม
สุขภาพ 
- เพื่อสร๎างเสริมความรํวมมือใน
การท างานระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐกับองค๑กรชุมชน 
- เพื่อให๎  อสม.  ผู๎น าชุมชน  
และประชาคมสุขภาพเกิดการ
เรียนรู๎  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ในการท างาน 

- อสม.ในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 
๒๔๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 
 

230,000 
(งบ กปสท.) 
 

-  อสม.มี
ศักยภาพ 
ในการ
ด าเนินงาน 
มากกกวํา
90% 

- ผู๎น าชุมชน อาสา 
สมัครสาธารณสุข  
แกนน าชมรมสร๎าง
สุขภาพ  สามารถ
ด าเนินกิจกรรม
สร๎างเสริมสุขภาพ 
- เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ  
องค๑กรชุมชน  มี
เจตคติที่ดีในการ
รํวมกันสร๎างเสริม
สุขภาพประชาชน 
ในชุมชน 
- อสม. มีความรู๎
ความสามารถใน
การท าแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร๑ 
- เกิดการสร๎าง
เครือขํายสุขภาพ
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

174 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรังในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน   
โรคความดันโลหิต
สูง โรคหลอดเลือด
สมองและโรคอ๎วน
ลงพุง) 
 

- เพื่อให๎ประชาชนอายุ 
๑๕ ปี และ ๓๕ ปีขึ้นไป 
ได๎รับการตรวจคัดกรอง
โรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
- เพื่อให๎ประชาชนกลุํม
เสี่ยง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไมํติดตํอเรื้อรัง 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะ อสม.ให๎มี
ความสามารถและ
ด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ
เรื้อรังได๎ 

- ประชาชนอายุตั้งแตํ 
๑๕  และ ๓๕ ปี ขึ้นไป 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน 
๑๕,๐๐๐ คน 
๑๔ ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 
 

- ประชากร
อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได๎รับการ
ตรวจคัดกรอง 
ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
>90%    
กลุํมเสี่ยง
ได๎รับการ   
จัดกิจกรรม 
ลดเสี่ยงตาม
มาตรฐาน> 
90 % 

- ประชาชนอายุ 
๑๕ และ ๓๕ ปีขึ้น
ไปที่เป็นกลุํมเสี่ยง         
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดูแล
ตนเองได๎ 
-ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการดูแลสุขภาพ
ของผู๎ปุวย และมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปูองกัน
โอกาสเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคไมํติดตํอ
เรื้อรัง 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

175 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการลด ละ 
เลิกบุหรี่และ  
แอลกอฮอล๑ 

-  เพื่อลดการ
เจ็บปุวยด๎วย
โรคมะเร็งทางเดิน
หายใจ  โรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
-  เพื่อลดมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อเสริมสร๎างให๎
เยาวชน     หํางไกล
ยาเสพติด 

-  จัดกิจกรรมรณรงค๑ 
วันงดสูบบุหรี่ 
โดยนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 
เข๎ารํวมกิจกรรม 1  ครั้ง 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ความชุกของผู๎ 
สูบบุหรี่ฯ ใน
ประชากร อายุ 
15-19 ปี ไมํเกิน 
13 / 100 คน 
- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ 70% 

- อัตราการเจ็บปุวย
ด๎วยโรคมะเร็ง โรค
ทางเดินหายใจ 
โรคหัวใจและ  
หลอดเลือดลดลง 
ของ ผู๎ปุวยทั้งหมด 
- นักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงพิษร๎าย 
ของบุหรี่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการปูองกัน
และควบคุมวัณโรค 

- เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของโรค
วัณโรค 
-  เพื่อลดอัตราการ
ปุวยด๎วยโรควัณโรค 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํ
นักเรียน ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  ตรวจคัดกรองผู๎ปุวย
วัณโรค 
-  จัดนิทรรศการวัณโรค 
ในวันที่ 24 มีนาคมของ
ทุกปี 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ผู๎ปุวยรักษาอยําง
ตํอเน่ือง ได๎ผล 
70% 
- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ 70% 
สามารถดูแล
ตัวเองได๎ 

- ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญของ
โรควัณโรค 
-  ประชาชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงตํอ
การเกิดโรคลดลง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

176 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการเกํงกํอน
เกิด 
 
 
 
 
 
 

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

- ส ารวจหญิงตั้งครรภ๑
และหญิงหลังคลอด ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- เยี่ยมหญิงตั้งครรภ๑และ
หญิงหลังคลอดในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดอบรมความรู๎ แกํ
หญิงตั้งครรภ๑,หญิงหลัง
คอลดและคูํสมรส ปูุยําตา
ยาย อสม. ผู๎ดูแลบุตร
หลาน   ในเขตเทศบาลฯ 
- รณรงค๑การใช๎เกลือ
เสริมไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ๑และหญิงหลัง
คลอด 
- ติดตามประเมินผล 

100,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

85,000 
(งบ กปสท.) 

 

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

- หญิงตั้งครรภ๑
,หญิงหลังคลอด
และคูํสมรส รวมถึง 
ปูุยําตายายและ  
อสม. ที่ดูแลบุตร
หลานในเขต
เทศบาลฯ สามารถ
ดูแลตนเองได๎อยําง
เหมาะสม 
 - ทารกแรกเกิด
ถึงกํอนปฐมวัยใน
เขตเทศบาลฯ 
มีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย
พัฒนาการ IQ และ 
EQ  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

177 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการสํงเสริม
สุขภาพ  ผู๎สูงอายุ  
 

- เพื่อดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุแบบองค๑รวม 
-  เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎ชมรม
ผู๎สูงอายุสามารถดูแล
สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุแบบองค๑รวม
ได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 
- เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับ
บริการทางสังคมอัน 
เป็นประโยชน๑ 
 

- ส ารวจจ านวนผู๎สูงอายุ
จัดท าทะเบียน 
-  สํงเสริมความรู๎ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม  
ในชมรมผู๎สูงอายุเดือนละ  
1 ครั้ง 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพ 
- สํงเสริมการออกก าลังกาย  
- สํงเสริมการถํายทอดภูมิ
ป๓ญญาผู๎สูงอายุด๎านตําง ๆ 
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 
- จัดกิจกรรมนันทนาการ
และเยี่ยมเยียนผู๎สูงอายุใน
ชุมชน 
-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ผู๎สูงอายุ 
เข๎ารํวม
กิจกรรมเดือน
ละครั้งอยําง
น๎อยร๎อยละ 
50 ของ
จ านวน
ผู๎สูงอายุ
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

-  ผู๎สูงอายุเข๎ารํวม
กิจกรรมเดือนละ
ครั้งอยํางน๎อยร๎อย
ละ 50 ของ
จ านวนผู๎สูงอายุ
ทั้งหมด 
-  ผู๎สูงอายุมี
สุขภาพที่พึง
ประสงค๑ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

178 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
และบริการ
ทางด๎าน
สมรรถภาพทาง
กายและการออก
ก าลังกาย 

- เพื่อทดสอบและ
ประเมินสมรรถภาพทาง
กายของผู๎ออกก าลังกาย
ในบึงพลาญชัย 
- เพื่อพัฒนาความรู๎และ
ทักษะพื้นฐานที่ถูกต๎อง
ตามหลักวิทยาศาสตร๑
การกีฬาและการออก
ก าลังกายและใช๎เป็น
แนวทางในการเป็นผู๎น า
ที่สมบูรณ๑แบบเพื่อให๎
ความรู๎และค าแนะน า
เก่ียวกับการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่
เหมาะสมกับทุกเพศ 
ทุกวัย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาผู๎น ากิจกรรม
การออกก าลังกาย  
- บริการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแกํ 
ผู๎ออกก าลังกายในบึง
พลาญชัย 
- เลือกแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
โดยใช๎แบบทดสอบและ
เกณฑ๑มาตรฐาน 
สมรรถภาพทางกาย
ระหวํางอายุ 7-18 ปี
,19 - 59ปี และ
ผู๎สูงอายุ 60 - 89  
ของกรมพลศึกษา 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนร๎อย
ละ 90 ทราบถึง
สมรรถภาพทาง
กายของตนและ
มีการ
ปรับเปลี่ยน
รวมถึงพัฒนา
สมรรถภาพทาง
กายในด๎านที่อยูํ
ในระดับต่ า 
- ประชาชนร๎อย
ละ90มีความรู๎
ความเข๎าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สุขภาพ 

- ประชาชนได๎ทราบ
ถึงสมรรถภาพทาง
กายของตนและมีการ
ปรับเปลี่ยนรวมถึง
พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายในด๎านที่อยูํ
ในระดับต่ า 
- ผู๎น าด๎านการออก
ก าลังกายได๎พัฒนา
ความรู๎และทักษะ
พื้นฐานที่ถูกต๎อง
ตามหลัก
วิทยาศาสตร๑ 
การกีฬา 
- ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยได๎รับความรู๎
เก่ียวกับการออก
ก าลังกายที่ถูกต๎อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

179 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการปูองกัน
ควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินใน
เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด                                                           

 - เพื่อให๎นักเรียนอ๎วน
และเริ่มอ๎วนมีน้ าหนัก
ตัวลดลง 
- เพื่อให๎นักเรียนอ๎วน
และเริ่มอ๎วนมีความรู๎
ความเข๎าใจและได๎รับ
การแก๎ไขป๓ญหาโรค
อ๎วน 
- เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ตระหนักถึงป๓ญหาโรค
อ๎วนมีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขป๓ญหาโรคอ๎วน 
 

- ส ารวจรายชื่อ
นักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินในเขต
เทศบาลฯ 
- จัดอบรมนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการเกิน 
ครูและผู๎ปกครอง 
- รณรงค๑เพื่อให๎ความรู๎
ในเรื่องการปฏิบัติตน
ในการควบคุมอาหาร 
- ติดตามประเมินผล 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

120,000 
(งบ กปสท.) 

 

- นักเรียนอ๎วน
และเริ่มอ๎วนที่เข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 60 มีน้ าหนัก
ตัวลดลง 
- นักเรียนอ๎วนแล
เริ่มอ๎วนที่เข๎ารํวม
กิจกรรม ร๎อยละ 
90 มีความรู๎ความ
เข๎าใจและได๎รับ
การแก๎ไขป๓ญหา
โรคอ๎วน 
- ผู๎ปกครองที่เข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 90 ตระหนัก
ถึงป๓ญหาโรคอ๎วน
มีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขป๓ญหาโรค
อ๎วน 

- นักเรียน  ครู 
ผู๎ปกครอง มีความรู๎
ความเข๎าใจ ตระหนัก
ถึงป๓ญหาของโรคอ๎วน
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยําง
เหมาะสม และมี
ชมรมเครือขําย 
ปูองกัน โรคอ๎วน  
 - โรงเรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรม
มาตรการปูองกัน 
โรคอ๎วนได๎                       
- นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ถูกต๎องในเรื่องการ
บริโภคอาหารและ
การออกก าลังกาย  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

180 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการรณรงค๑
ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ
จากสัตว๑สูํคน 

-  เพื่อปูองกัน/
ควบคุมภยันตรายจาก
สัตว๑สูํคนพร๎อมให๎
ความรู๎แกํประชาชน 
 

-ให๎ความรู๎เรื่องโรคติดตํอ
จากสัตว๑สูํคนแกํ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ 
-  ควบคุมการกระจาย
ของโรคเม่ือเกิดการ
ระบาดในพื้นที่ 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดเป็น
พื้นที่ปลอด
โรคติดตํอจากสัตว๑
สูํคน 
 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรู๎
และปลอดภัยจาก
โรคติดตํอจากสัตว๑ 
สูํคน  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

18 โครงการใกล๎บ๎าน
ใกล๎ใจ 

- เพื่อให๎องค๑กรชุมชน
สามารถด าเนินงาน
สร๎างสุขภาพในชุมชน
ได๎  สอดคล๎องกับการ
สร๎างสุขภาพแหํงชาติ 

-  อุดหนุนโรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ดเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย
เรื้อรัง ผู๎พิการ 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ผู๎ปุวยได๎รับการ
ติดตามดูแล อยําง
ใกล๎ชิด ตํอเน่ือง  
< 80%  

-  กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดูแลด๎าน
สาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

19 โครงการสํงเสริม
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณร 

-  เพื่อตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 

-  ออกเยี่ยมละตรวจ
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณรในเขต 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

30,000 
(งบ กปสท.) 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

- พระภิกษุ
สามเณร ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอด
โรค  ร๎อยละ 80 

-  กลุํมเปูาหมายได๎ 
รับการดูแลจาก
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  
- กลุํมเปูาหมายมี
พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

181 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต๎านม
และมะเร็งปาก
มดลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎สตรีใน
กลุํมเปูาหมาย ได๎รับ
การบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต๎านม / 
มะเร็งปากมดลูกใน
ระยะเริ่มแรกโดย
มะเร็งเต๎านมต๎องได๎รับ
การตรวจคัดกรอง
มากกวําร๎อยละ ๘๐  
และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
มากกวําร๎อยละ ๒๐ 
- เพื่อให๎สตรีใน
กลุํมเปูาหมายเรียนรู๎
การตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเองอยํางถูกวิธี  
และตระหนักในการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ทุก ๑ ปี  

- สตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี 
จ านวน ๑๐,0๐๐คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- สตรีใน
กลุํมเปูาหมาย 
ได๎รับการบริการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม / 
มะเร็งปากมดลูก
ในระยะเริ่มแรก
โดยมะเร็งเต๎านม
ต๎องได๎รับการ
ตรวจคัดกรอง
มากกวําร๎อยละ 
๘๐ และตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกวําร๎อย
ละ ๒๐ 

- สตรีในกลุํม 
เปูาหมาย ได๎รับการ
บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม/มะเร็ง
ปากมดลูกในระยะ 
เริ่มแรกโดยมะเร็ง
เต๎านมต๎องได๎รับการ
ตรวจคัดกรอง
มากกวําร๎อยละ ๘๐ 
และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
มากกวําร๎อยละ ๒๐ 
- สตรีในกลุํม 
เปูาหมายสามารถ
ตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเองอยํางถูกวิธี 
และตระหนักในการ
ตรวจมะเร็งปาก
มดลูกทุก 1 ปี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

182 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 , 3 
4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรม
สร๎างสุขภาพ 

- เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ให๎สมาชิกชมรมสร๎าง
สุขภาพ  สามารถเฝูา
ระวังสุขภาพของตนเอง
โดยใช๎การวัดรอบเอว
และการหาคําดัชนีมวล
กาย(BMI)ได๎อยําง
ตํอเน่ืองและยั่งยืน 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกชมรมสร๎าง
สุขภาพน าไปสูํคุณภาพ
ของกิจกรรมในชมรม
และระดับของชมรมที่
เพิ่มขึ้น 
- เพื่อสนับสนุนและ
สร๎างกระแสให๎
ประชาชนเกิดการมีสํวน
รํวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

- ส ารวจสภาวะ
สุขภาพบุคลากรใน
ชมรม  โดยการชั่ง
น้ าหนัก  วัดสํวนสูง  
หาคําดัชนีมวลกาย
และวัดเส๎นรอบเอว 
- จัดเตรียมสถานที่
ในการดูแลสุขภาพ  
บรรยายความรู๎  
และออกก าลังกาย  
- ประเมินสภาวะ
สุขภาพรํางกายและ
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพของสมาชิก 
- ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
ชมรม   
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 
 

- สมาชิกชมรม
สร๎างสุขภาพ  
ร๎อยละ 60 
สามารถเฝูาระวัง
สุขภาพของตนเอง
โดยใช๎การวัดรอบ
เอวและการหาคํา
ดัชนีมวลกาย
(BMI) ได๎อยําง
ตํอเน่ืองและยั่งยืน 
 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเฝูาระวัง
สุขภาพของตนเอง
โดยใช๎การวัดรอบ
เอวและการหาคํา
ดัชนีมวลกาย (BMI) 
ได๎อยํางตํอเน่ืองและ
ยั่งยืน 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู๎
ความเข๎าใจและเกิด
ความตระหนักเฝูา
ระวังสุขภาพของ
ตนเอง  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

183 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการรณรงค๑
ปูองกันและควบคุม
โรคที่พบบํอยตาม
ฤดูกาล 

-   เพื่อปูองกันการ
ระบาดของโรคไข๎หวัด
ใหญํและโรคมือเท๎า
ปาก 
-  เพื่อให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจแกํประชาชนใน
การปูองกันโรคไข๎หวัด
ใหญํและโรคมือเท๎า
ปาก 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
เรื่อง  อสม.เรื่องโรค 
มือเท๎าปาก และ
ไข๎หวัดใหญํ 
- ออกให๎ค าแนะน าใน
การดูแลปูองกัน
ควบคุมโรคในกรณีมี
การรับแจ๎งวํามีการ
ระบาดของโรคไข๎หวัด
ใหญํและโรค มือ เท๎า 
ปาก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันโรค
ระบาด 
- มีการให๎
ความรู๎ ครูและ
ผู๎ปกครองเรื่อง
โรคมือ เท๎า ปาก 
ปีละ 1 ครั้ง 

-  ประชาชนได๎
ความรู๎เก่ียวกับโรค
ไข๎หวัดใหญํสาย
พันธุ๑ใหมํและได๎
ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง 
-  ประชาชนเข๎าใจ
ถึงสถานการณ๑
ป๓ญหาของโรคเม่ือมี
การระบาดเกิดขึ้น
สามารถปูองกันได๎
อยํางทันทํวงที 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

23 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

-  เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในระดับ
ท๎องถิ่น 

-  สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น   1  
กองทุน 

700,000 
(งบ กปสท.) 

 

955,000 
(งบ กปสท.) 

 

955,000 
(งบ กปสท.) 

 

955,000 
(งบ กปสท.) 

 

955,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

-  ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงบริการ
การแพทย๑และ
สาธารณสุขได๎อยําง
ทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

184 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย๑
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 
 

- เพื่อสนับสนุน
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการด าเนินการสร๎าง
เสริมสุขภาพ 
- เพื่อให๎ประชาชน
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใน
ด๎านตํางๆ ได๎ 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 20 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  น าเสนอ
โครงการอยํางน๎อย
ชุมชนละ 2 
โครงการ  เพื่อน าไป
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ชุมชนน าเสนอ
โครงการอยํางน๎อย
ชุมชนละ2โครงการ 
ใน 1 ปี 
- ชุมชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองได๎  
โดยวัดจากการ
ประเมินผล
โครงการ ร๎อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 

- มีชุมชนตัวอยํางใน
การด าเนินงานสร๎าง
เสริมสุขภาพ 
- ชุมชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง
ได๎ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

185 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการแวํนแก๎ว
เพื่อน๎อง 

- เพื่อให๎เด็กนักเรียน 
ที่มีความผิดปกติทาง
สายตาได๎รับการ
พิจารณาตรวจคัด
กรอง และได๎รับแวํน
สายตาตามความ
เหมาะสม 
- เพื่อให๎เด็กนักเรียนที่ 
มีความผิดปกติทาง
สายตา มีแวํนสายตา
ครบทุกคน 

- ตรวจสอบสุขภาพ
เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
และส ารวจจ านวนเด็ก
นักเรียนที่มีแวํน
สายตาและไมํมีแวํน
สายตา 
- ประสานตัวแทนร๎าน
แวํนสายตา  เพื่อให๎
ความรู๎เรื่องวิธีการ
ถนอมสายตา  และ
ด าเนินการตัดแวํน
สายตาให๎กับเด็ก
นักเรียนที่มีความ
ผิดปกติทางสายตา 
- ประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

  50,000 
(งบ กปสท.) 
 

  50,000 
(งบ กปสท.) 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 
 

- นักเรียนที่มี
ความผิดปกติ
ทางสายตาได๎รับ
การพิจารณา
ตรวจคัดกรอง 
ร๎อยละ 80 
ได๎รับแวํน
สายตาตาม
ความเหมาะสม 
- นักเรียนที่มี
ความผิดปกติ
ทางสายตา มี
แวํนสายตาครบ
ทุกคน ร๎อยละ 
90 มีแวํน
สายตาครบทุก
คน 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ ที่มีความ
ผิดปกติทางสายตา
ได๎รับการแก๎ไขป๓ญหา
ความผิดปกติทาง
สายตาและได๎รับแวํน
สายตาครบทุกคน 
อยํางถูกต๎องเหมาะสม              
- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลรู๎จักวิธีการ
ถนอมสายตาจาก
เจ๎าหน๎าที่ผู๎มีความรู๎
ความสามารถที่ได๎มา
ให๎ความรู๎                           
- ท าให๎ผู๎ที่มีความผิด 
ปกติทางสายตาได๎ 
ทราบถึงวิธีการปูองกัน  
การใช๎แวํนตาและเก็บ
รักษาแวํนตาอยํางถูกวิธ ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

186 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ดูแลสุขภาพ
ผ๎ูสูงอายุ  
 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาความรู๎
และศักยภาพในการ
ดูแลผ๎ูสูงอายุเพื่อ
น าไปใช๎ในการดูแล
ผ๎ูสูงอายุในชุมชน 
- เพื่อให๎อาสาสมัคร
ดูแลผ๎ูสูงอายุมีความ
ม่ันใจในการเข๎าไปดูแล
ผ๎ูสูงอายุในชุมชน 
- พัฒนาศักยภาพ อผส. 
ผ๎ูน าชุมชน ประชาชน
ในการรํวมกันดูแล
สุขภาพผ๎ูสูงอายุใน
ชุมชน 
- เพื่อการดูแลผ๎ูสูงอายุ
แบบองค๑รวม
ครอบคลุมทั้งกาย 
จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ 

-  อบรมให๎แกํอาสาสมัคร
ดูแลสุขภาพผ๎ูสูงอายุทั้ง 20 
ชุมชน จ านวน 154 คน ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพผ๎ูสูงอายุ
เบื้องต๎น เพื่อให๎มีความรู๎ และ
ความม่ันใจในการดูแล
ผ๎ูสูงอายุ 
- เยี่ยมบ๎านผ๎ูสูงอายุที่มี
ป๓ญหาด๎านสุขภาพ เจ็บปุวย
เรื้อรังเยี่ยมเครือขํายผ๎ูสูงอายุ 
โดยทีมอาสาสมัครดูแล
ผ๎ูสูงอายุในชุมชน และสํงตํอ
การดูแลแกํศูนย๑ หรือ
โรงพยาบาลในพื้นที่
รับผิดชอบ 
- พัฒนาอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผ๎ูสูงอายุในชุมชน 
และสร๎างอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผ๎ูสูงอายุรุํนใหมํ ให๎มี
คุณภาพและตํอเนื่อง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- อาสาสมัคร
ดูแลผ๎ูสูงอายุ 
ได๎รับการอบรม
ฟื้นฟูศักยภาพ
อยํางน๎อย 2 คร้ัง
ตํอปี 
- ผ๎ูสูงอายุใน
ความดูแลของ 
อผส.แตํละชุมชน
ได๎รับการเยี่ยม
บ๎านดูแลสุขภาพ
อยํางตํอเนื่อง
ตามเกณฑ๑ กลํุม
สีเขียว 4 
สัปดาห๑ตํอครั้ง 
สัปดาห๑อยําง
น๎อยร๎อยละ 50 
 
 

-  ผ๎ูสูงอายุมีความรู๎ 
เจคติ ทักษะ และ
การปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองได๎อยําง
ถูกต๎อง 
- ผ๎ูสูงอายุปรับตัว
ได๎ดีขึ้น สนใจเข๎า
กลํุมรํวมกิจกรรม
ในชมรมอยําง
ตํอเนื่อง 
- สังคมตระหนักถึง
คุณคําของผ๎ูสูงอายุ 
ให๎ความส าคัญ 
เคารพนับถือ
ผ๎ูสูงอายุมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
เขตเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด   

- เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และขีดความสามารถ 
ในการบริการ
สาธารณสุขแกํ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข  
- เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ในการ
บริหารจัดการด๎าน
สาธารณสุขแกํ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
- เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดี
ระหวําง  องค๑กร
สาธารณสุขด๎วยกัน  
และอาสาสมัคร 
สาธารณสุขกับ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  
 

- ฝึกอบรม ๖ วันและ
ศึกษาดูงานสาธารณสุข
โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง  
รวม 300 คน 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ฝึกอบรม ๖ 
วันและศึกษา 
ดูงาน
สาธารณสุข   
อสม.มี
ศักยภาพใน
การด าเนิน 
การด๎าน
สาธารณสุข
ได๎ร๎อยละ 90 

- อาสาสมัครสาธารณสุข 
มีความรู๎  ความสามารถ
ให๎ บริการสาธารณสุขแกํ
ประชาชนในชุมชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถน าประสบการณ๑
ในการบริหารจัดการด๎าน
สาธารณสุขมาประยุกต๑ 
ใช๎กับชุมชนของตนเองได๎  
- เกิดความสัมพันธ๑อันดี
และความสามัคคีระหวําง
อาสาสมัครสาธารณสุข
ด๎วยกัน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขกับเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการ
อาหาร
ปลอดภัย  
 

- เพื่อลดอัตราการเจ็บปุวยด๎วย
โรคที่มาจากการบริโภคอาหาร
และน้ าที่ไมํสะอาดจากร๎านอาหาร 
ร๎านอาหารในโรงเรียน และแผง
ลอยจ าหนํายอาหาร   
-  เพื่อยกระดับร๎านอาหาร 
ร๎านอาหารในโรงเรียน และแผง
ลอยจ าหนํายอาหาร  ให๎ผําน
เกณฑ๑มาตรฐาน  
- เพื่อตรวจหาสารเคมีและ
จุลินทรีย๑ปนเปื้อนในอาหารใน
ร๎านอาหาร ร๎านอาหารใน
โรงเรียน และแผงลอยจ าหนําย
อาหาร 
- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการตระหนัก
และให๎ความส าคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- ผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหาร 
ร๎านอาหาร ใน
โรงเรียน และแผง
ลอยจ าหนํายอาหาร 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ 60 
ของ
ร๎านอาหาร 
ร๎านอาหาร 
ในโรงเรียน 
และแผงลอย
จ าหนําย
อาหารผําน
เกณฑ๑
มาตรฐาน 

- ผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหาร และแผง
ลอยจ าหนํายอาหาร 
ตระหนักและให๎
ความส าคัญของการ
ดูแลและปรับปรุง
สถานท่ีปรุงประกอบ 
และจ าหนํายอาหารให๎
สะอาด ปลอดภัย และ
ได๎มาตรฐาน 
-  ร๎านท่ีผํานเกณฑ๑
มาตรฐานได๎รับปูาย
มาตรฐาน และสร๎าง
ความเชื่อมั่นกับให๎
ผู๎บริโภค 
- ประชาชนได๎บริโภค
อาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย และได๎
มาตรฐาน 

- งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ๎มครอง
ผู๎บริโภค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 

28
/1 

โครงการ
สุขาภิบาล
อาหารใน
โรงเรียน 

-เพื่อตรวจหาสารเคมีและ
จุลินทรีย๑ปนเปื้อนในอาหารใน
ร๎านอาหารและตู๎น้ าดื่มในโรงเรียน 
-เพื่อให๎ผู๎ประกอบการตระหนัก
และให๎ความส าคัญเก่ียงกับการ
ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล 

-ผู๎ประกอบการ 
ร๎านอาหารใน
โรงเรียน ในเขต
เทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด 
-ผู๎รับผิดชอบดูแลตู๎
น้ าดื่มในโรงเรียน 

- - 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

- ร๎อยละ 60 
ของร๎านอาหาร  
ในโรงเรียนและตู๎
น้ าดื่มในโรงเรียน
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 

-ร๎านท่ีผํานเกณฑ๑
มาตรฐานได๎รับปูาย
รับรองเพื่อความเชื่อมั่น
กับผู๎บริโภค 
-นักเรียนและประชาชน
ได๎บริโภคอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัย และได๎
มาตรฐาน 

-งานสุขาภิบาล
อาหารกอง 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

แบบ ผ 01 
189 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานหอพัก
ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎ความรู๎และแนว
ทางการปฏิบัติแกํผู๎
ประกอบกิจการและ
ผู๎จัดการหอพัก ตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 
2558  
 

- อบรมสํงเสริมความรู๎
ด๎านกฎหมาย/ด๎าน
สุขลักษณะและ
อนามัย/ด๎านปูองกัน
อัคคีภัย/ด๎านความ
ปลอดภัย 
- ตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสร๎าง
เครือขํายผู๎ประกอบ
กิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

- 50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-ร๎อยละ 80 
ขอผู๎ประกอบ
กิจการหอพัก
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐานที่
ก าหนด  
 

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

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

190 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการบ๎านพัก 
สุนัขจรจัด เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อลดป๓ญหาการ
เพิ่มขึ้นของสุนัขจร
จัดในเขต เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ให๎ลดลงหรือหมดไป 
 

-  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 100 
ตัว/ปี 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

65,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

65,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

65,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- จ านวนสุนัข
จรจัดภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมี
จ านวนลดลง 

-  ลดจ านวนสุนัข
จรจัดในเขต 
เทศบาลฯ  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค๑ 
ฉีดวัคซีนปูองกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนตื่นตัวและ
ตระหนักถึงอันตรายที่
เกิดจาก 
โรคพิษสุนัขบ๎า 
-  เพื่อควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎ลดลงหรือ
หมดไป 
 

-  ฉีดวัคซีน ปูองกันสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 
1,500 ตัว 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
- สุนัขและ
แมวภายใน
เขตเทศบาล
ได๎รับการฉีด
วัคซีนมากกวํา          
ร๎อยละ 90 
 

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

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการท าบุญ 
โรงฆําสัตว๑    
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการอุทิศ
สํวนกุศลให๎สัตว๑ที่สํง
เข๎าฆําในโรงฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเป็นสิริมงคล
แกํผู๎ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการฆําสัตว๑ 
-  เพื่อเสริมสร๎าง
ความสามัคคี
ระหวํางเทศบาลฯ
และผู๎ประกอบการ 
 
 

-  ท าบุญโรงฆําสัตว๑    
โดยท าบุญเลี้ยงพระปีละ 
1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ผู๎ประกอบ 
การค๎าและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด
รํวมท าบุญ        
จ านวน 250 
คน 

-  สัตว๑ที่เข๎าฆําใน
โรงฆําสัตว๑
เทศบาลฯ ได๎รับ
สํวนกุศลจากการ
ท าบุญตามแนว
ความเชื่อของชาว
พุทธ 
-  เจ๎าหน๎าที่และ
ผู๎ประกอบการมี
ขวัญและก าลังใจที่
ดีในการปฏิบัติงาน 
-  ผู๎ประกอบการ              
ฆําสัตว๑พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ฯ   /ประชาชน ได๎
ท าบุญรํวมกัน  ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
สถานที่จ าหนําย
เน้ือสัตว๑สะอาด
ปลอดภัยใสํใจ
ผู๎บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎ประกอบการ
สถานที่จ าหนําย
เน้ือสัตว๑ มีการ
ปฏิบัติอยํางถูก
สุขลักษณะและ
สุขอนามัยในการ
จ าหนํายเน้ือสัตว๑ 
- เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎
บริโภคเน้ือสัตว๑ที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

-  จัดอบรมให๎สุขศึกษาแกํ
ผู๎ประกอบการค๎าในตลาด
สด   เทศบาลฯทั้ง 3 แหํง ๆ 
ละ 50 คน 
-  ออกตรวจประเมินแผง
จ าหนํายเน้ือสัตว๑ในตลาด 
ทุก 3 เดือน 
- ออกปูายรับรองแกํสถานที่
จ าหนํายเน้ือสัตว๑ที่ผํานการ
ประเมิน  ระดับพอใช๎ ดี 
และดีมาก 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- แผง
จ าหนําย
เน้ือสัตว๑
ทุกแผง
ต๎องผําน
การ
ประเมิน
ในระดับ
พอใช๎ เป็น
อยํางน๎อย 

- ผู๎ประกอบการสถานที่
จ าหนํายเน้ือสัตว๑มีการ
พัฒนาปรับปรุงสถานที่
จ าหนํายเน้ือสัตว๑ให๎
สะอาดถูกสุขลักษณะ  
- ผู๎บริโภคมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
เลือกซ้ือเน้ือสัตว๑ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจ๎าง
เหมาท าความ
สะอาดตลาด  
ถนน  และ
สถานที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-   เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
-  เพื่อให๎เอกชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการรักษาความ
สะอาดตลาดสดเทศบาลฯ 
-  เพื่อให๎การรักษาความ
สะอาดในตลาดเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

-  จ๎างเหมาบุคคล
ท าความสะอาด 
ถนนตลาดและ
สถานที่สาธารณะ
ในชุมชนเขต
เทศบาล  ปีละ 
12 ครั้ง 
 

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,908,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,908,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,908,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
สะอาด  
ร๎อยละ 90 

-  บ๎านเมือง
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการท าบุญ
ตลาดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-  เพื่อเป็นสิริมงคลแกํพํอค๎า 
แมํค๎าและผู๎ประกอบการ 
-  เพื่อเสริมสร๎างความรัก
ความสามัคคีระหวํางพํอค๎า 
แมํค๎า และผู๎ 
ประกอบการค๎ากับสํวน
ราชการ 
-  เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาด 

-  ท าบุญตลาด 
สระทอง ตลาด
หนองแคน และ
ท าบุญตลาดทุํง
เจริญ  ปีละ 1 ครั้ง  
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ร๎อยละ 80 
ของผู๎ค๎าใน
ตลาดทั้ง 3 
แหํงมีความพึง
พอใจ 

-  ท าให๎ พํอค๎า-
แมํค๎า  และ
ผู๎ประกอบการมี
ก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ 
-  เป็นสิริมงคลแกํ
พํอค๎า-แมํค๎าและ
ผู๎ประกอบการ 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานตลาดสด
นําซ้ือ เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล๎อมในตลาด
ให๎ถูกสุขหลักสุขาภิบาล 
- เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎เรื่องอนามัยสํวน
บุคคล 
- เพื่อคุ๎มครองผู๎บริโภค 
การตรวจสอบมาตรฐาน
ตราชั่ง 

- ผู๎ประกอบการค๎าใน
ตลาดสระทอง  ตลาด
ทุํงเจริญ และตลาด
หนองแคน 

500,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดสดใน
เขตเทศบาลมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร๎อยละ 20 
จากปีที่ผํานมา 
-ร๎อยละ 80 
ของ
ผู๎ประกอบการ
ค๎าในตลาดและ
ผู๎บริโภคมี
สุขอนามัยสํวน
บุคคลที่ดี 
 
 
 
 

- ตลาดสดในเขต
เทศบาลมี
มาตรฐานตลาดสด
นําซ้ือ 
ผู๎ประกอบการค๎า
ในตลาดและ
ผู๎บริโภคมี
สุขอนามัยสํวน
บุคคลที่ดี 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานสถาน
บริการแตํงผม -
เสริมสวย 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   
 
 

-  เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
สถานบริการแตํงผม-เสริม
สวย มีความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับการสุขาภิบาล
สถานบริการและ
โรคติดตํอที่ส าคัญ 
- เพื่อรณรงค๑ให๎
ผู๎ประกอบการสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวย 
ปรับปรุงสถานบริการให๎
สะอาด ปลอดภัย 
-  ตรวจสอบเครื่องส าอาง 
ที่ใช๎ในร๎าน ให๎ได๎มาตรฐาน 
อ.ย. 
- เพื่อสร๎างเครือขํายชมรม 
ชํางผมเสริมสวยเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ให๎มีความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน 
 

-  ผู๎ประกอบการและ
สถานบริการแตํงผม -
เสริมสวย ภายใน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

50,000     
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ร๎อยละ 
80 ของ
สถาน
บริการ     
แตํงผม-
เสริมสวย    
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 

- ผู๎ประกอบการสถาน
บริการแตํงผม - เสริม
สวย มีความรู๎ตระหนัก
และให๎ความส าคัญใน
การจัดบริการ ที่
สะอาดและปลอดภัย 
- สถานบริการแตํงผม - 
เสริมสวยในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน
การตรวจประเมิน
สถานบริการแตํงผม - 
เสริมสวย สะอาด 
ปลอดภัย นําใช๎บริการ 
 
 
 
 

- งาน
สุขาภิบาล
อาหารฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ 

- เพื่อรณรงค๑ปรับปรุง
สภาวะสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมของสถาน
ประกอบการ 
- เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
มีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมและโรคที่
เกิดจากการประกอบ
อาชีพ 
 

- ส ารวจ/ประเมินด๎าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อมของ
สถานประกอบการ 
- อบรมสํงเสริมความรู๎ด๎าน
การสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม 
สถานบริการ/โรคติดตํอ,
อุปกรณ๑เครื่องมือ/การ
จัดบริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- ตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสร๎าง
เครือขํายผู๎ประกอบการ เขต
เทศบาล 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

- ร๎อยละ 80  
ของสถาน
ประกอบการ 
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

- เพื่อให๎
ผู๎ประกอบการได๎รู๎
ถึงหลักสุขาภิบาล
และสถานบริการ
ที่มีคุณภาพ 
- ผู๎ประกอบการ 
ต๎องเข๎าใจกับสิ่งที่
ลูกค๎าต๎องการ 
และมีความรู๎ความ
เข๎าใจในสิ่งแวดล๎อม
และปูองกัน
โรคติดตํอได๎ 

- งาน
สุขาภิบาล

สถาน
ประกอบการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

197 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการสุขา
นําใช๎ 

-  เพื่อให๎เกิดการพัฒนา
ส๎วมสาธารณะ ในเรื่องการ
สุขาภิบาลความสะอาด 
ความเพียงพอและความ
ปลอดภัยเพื่อยกระดับให๎
ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑
ของกรมอนามัย 
- เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการได๎ใช๎
ห๎องสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย 
- กระตุ๎นให๎ผู๎ใช๎บริการ 
ตระหนักให๎ความส าคัญใน
เรื่องการบ ารุงรักษาและ
ท าความสะอาดห๎องสุขา  

- ตรวจประเมินห๎อง
ส๎วมสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- ประกวดสุดยอด
ส๎วมสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

- 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ร๎อยละ80
ของห๎อง
ส๎วม
สาธารณะ 
เทศบาลฯได๎
มาตรฐาน
ผํานเกณฑ๑
ส๎วมของ
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

-  ห๎องสุขาเกิดการ
พัฒนาให๎ถูก
สุขลักษณะสะอาด
ปลอดภัย นําใช๎ และ
ได๎มาตรฐานตาม
เกณฑ๑ของกรมอนามัย
มีการบ ารุงรักษาท า
ความสะอาดอยํางถูก
วิธีเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ 
- ผู๎ใช๎บริการส๎วม
สาธารณะมีความ
ตระหนักและให๎ความ
รํวมมือในการรักษา
ความสะอาดส๎วม 
 
 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ควบคุมมลพิษ
และ 

เหตุร าคาญ  
กอง 

สาธารณสุข 
และ 

สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการรณรงค๑
ปูองกันยาเสพติด  
ในโรงเรียน 

-  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จัก
โทษของยาเสพติด 

-  จัดอบรมนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จ านวน  100 
คน  ให๎หํางไกลจากสิ่ง
เสพติดให๎โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ในระดับ
มัธยมศึกษา 
ทุกโรงเรียนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรมครบ
ทุกโรงเรียน 

- นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด หํางไกล
จากสิ่งเสพติดให๎
โทษ 
 

งานการ
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก
การศึกษา 

2 โครงการอบรมและ
รณรงค๑ ครูวิทยากร
แกนน ายาเสพติดและ
เจ๎าหน๎าที่ อปท.ใน
สถานศึกษา 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ในการเป็น 
ครูวิทยากรแกนน า 
ยาเสพติด  
 

-  อบรมครูวิทยากร
แกนน ายาเสพ-ติด 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 
-  รณรงค๑ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

160,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- สํงครูแกนน า
ยาเสพติดเข๎า
รับการอบรมฯ 
ครบ 100% 
ทุกโรงเรียน 

-  พนักงานครู
เทศบาลแกนน า 
ยาเสพติดสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเป็น 
ที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

งานการ
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส านัก
การศึกษา 

3 โครงการรณรงค๑และ
ปูองกันยาเสพติดใน
ชุมชน        
 

-  เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

-  รณรงค๑ปูองกันยา 
เสพติดโดยการจัด
กิจกรรมตํางๆ ใน 
ชุมชน   20  ชุมชน        

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
หํางไกลยาเสพ
ติด 80% 

-  ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกัน
การแพรํระบาดของ 
ยาเสพติด   
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดังน้ี.- 
1.แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน 60 
เลํม โดยก าหนดให๎มีการ 
ฝึกซ๎อมตามแผนอยําง
น๎อยปีละ 3 ครั้ง 
2.แผนเฉพาะกิจปูองกัน
และระงับอัคคีภัยชํวงฤดู
หนาวและฤดูแล๎ง 
จ านวน 60 เลํม 
3.แผนเฉพาะกิจปูองกัน
และบรรเทาอุทกภัยและ
วาตภัย  จ านวน 60 
เลํม 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- แผน 180  
เลํม 

- ประชาชนเกิดความ 
เชื่อม่ัน ในด๎านการ
ปูองกันและระงับภัย
ของเทศบาลฯเพิ่มขึ้น 
- การแก๎ไขป๓ญหา 
สาธารณภัย เป็นไป 
อยํางมีระบบสามารถ 
ตอบโต๎สาธารณภัย   
ได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 

 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการออกตรวจ 
ทํอธารประปา 
ดับเพลิง  

- เพื่อให๎ประชาชน
เกิดความม่ันใจใน
ด๎านการปูองกันและ
ระงับ อัคคีภัย 
- เพื่อให๎มีน้ าในการ
ดับเพลิง มีเพียงพอ 
- เพื่อให๎ทราบจุดที่
ติดตั้งทํอธารประปา
ดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบทํอธาร
ประปาดับเพลิงรํวมกับ
การประปาสํวนภูมิภาค
สาขาร๎อยเอ็ดที่ติดตั้ง
ตามถนนสายตําง ๆ  
ในเขตศูนย๑ความ 
รํวมมือฯ อยํางน๎อย 
ปีละ  2  ครั้ง 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- ทํอธาร
ประปา 195  
แหํง 

-  ท าให๎ทํอธาร
ประปาดับเพลิง 
ที่ติดตั้งไว๎สามารถใช๎
งานได๎ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและเขต
ใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

3 
 
 
 
 

 

โครงการออกตรวจ
เครื่องเคมีดับเพลิง 
 

- เพื่อให๎ประชาชน
เกิดความม่ันใจใน
ด๎านการปูองกันและ
ระงับ อัคคีภัย 
- เพื่อให๎มีเครื่อง
ดับเพลิง ติดตั้งใน
ชุมชนและสถานที่ 
ที่มีความเสี่ยงภัย 

- ออกตรวจสอบเครื่อง
เคมีดับเพลิงที่ติดตั้ง
ตามสถานที่ตําง ๆ  
ในเขตศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยฯ อยําง
น๎อย  ปีละ 2 ครั้ง 

   10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- เครื่องเคมี
ดับเพลิง 
128 
เครื่อง 

-  ท าให๎มีเครื่องเคมี
ดับเพลิงที่ติดตั้งไว๎
สามารถใช๎งานได๎
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและ     
 เขตใกล๎เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

201 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 
 
 
 
 

 

โครงการตรวจแนะน า
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
 

- เพื่อปูองกันการ
เกิดอัคคีภัยกับ
อาคารที่มีความเสี่ยง
ภัย  9  ประเภท 
- เพื่อให๎เจ๎าของหรือ
ผู๎ประกอบการรู๎จัก
วิธีการระงับอัคคีภัย
ในเบื้องต๎น 
- เพื่อการประสาน
ความรํวมมือเม่ือ 
เกิดเหตุ 
 

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

10,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- สถาน
ประกอบการ 
86  แหํง 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

202 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม  
อปพร.  

- เพื่อฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 
รุํนใหมํ  ให๎มีความรู๎ 
ทักษะความสามารถ                 
ในการปฏิบัติหน๎าที่
เป็นอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน ได๎อยําง
แท๎จริง 
- เพื่อเป็นก าลังเสริม
ให๎เจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ  ในการ 
ปฏิบัติหน๎าที่ปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยตํางๆ 
 
 

- ฝึกอบรม  อปพร.    
เพิ่มใหมํตามหลักสูตร
ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด จ านวน 1 รุํน  
รวม  100  คน   

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

260,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎อบรม  
100  คน 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 
 

203 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 
 
 
 
 

 

โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการรํวม
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ
และสงกรานต๑ 

- เพื่อเป็นการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุ  ทางถนน
เบื้องต๎นในระดับ
พื้นที่  และบริการ
อ านวยความสะดวก  
แกํผู๎ที่ใช๎เส๎นทางใน
พื้นที่ ในชํวงเทศกาล
ปีใหมํและสงกรานต๑    

- จัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชํวง
เทศกาลปีใหมํและ
สงกรานต๑ รวม 7 วัน                
-  ตั้งจุดเตือน และจุด
บริการภายใน 
-  จัดเจ๎าหน๎าที่อยูํ
ประจ าที่ศูนย๑ฯ  ตลอด  
24 ชั่วโมง คอยแนะน า 
ควบคุม และชํวยเหลือ 
ผู๎ที่มีป๓จจัยเสี่ยงตํอการ
เกิดอุบัติเหตุ   เชํน 
วัยรุํน  หรือผู๎ขับขี่ที่ 
เมาสุรา ตลอดจนให๎ 
บริการ และอ านวย
ความสะดวกแกํผู๎ที่ใช๎
เส๎นทางในพื้นที่   

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จัดตั้งศูนย๑ฯ 
 2 ครั้ง 

- ประชาชนที่ใช๎รถ
ใช๎ถนนได๎รับความ
ปลอดภัย  ทั้งชีวิต 
และทรัพย๑สิน 
- จ านวนอุบัติเหตุ
ในชํวงเทศกาลลดลง 
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
ใช๎เส๎นทางในพื้นที่ 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
 

204 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 
 
 
 
 

 

โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย   

-  เพื่อเตรียมการใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในแตํละ
ชุมชน 
-  เพื่อก าหนดหน๎าที่
รับผิดชอบและ
หนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 
-  เพื่อให๎ประชาชน 
มีสํวนรํวมในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการฝึกซ๎อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
โดยการด าเนินรํวมกับ 
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ที่เป็นภาคี
เครือขํายศูนย๑ความ
รํวมมือฯ  และ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

60,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

 - ฝึกซ๎อม 
 5 แหํง 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

205 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 
 
 
 
 

 

โครงการสั่งใช๎ 
อปพร. 
 
 
 
 

- เพื่อให๎  อปพร.  
 ท่ีผํานการฝึกอบรม
ได๎ปฏิบัติหน๎าท่ี ดังนี้ 
1.  ชุดอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
2.  ชุดประจ าศูนย๑
ปฏิบัติการรํวม
ปูองกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ
และสงกรานต๑ 
 

 
  
 
1. จัด อปพร. ปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และอ านวยความสะดวกปลอดภัย
หน๎าโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ออก
ปฏิบัติหน๎าท่ีทุกวันท าการ ในชํวง
เช๎าต้ังแตํเวลา  06.30 – 08.30  
น. และชํวงบํายต้ังแตํเวลา 15.00 
-17.00  น. โรงเรียนละ  2 คน 
2. ปฏิบัติหน๎าท่ีประจ าศูนย๑ฯ 
รํวมกับเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  เพ่ือ
บริการประชาชนในการใช๎รถใช๎
ถนน  ชํวงเทศกาล ปฏิบัติหน๎าท่ี
เป็น  2  ชํวง  คือชํวงเทศกาล  
ปีใหมํ 7 วัน  และชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 7 วัน  รวม  14 วัน  
ปฏิบัติหน๎าท่ีวันละ 4 คน  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน   
ตลอด  24  ชั่วโมง 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 
 
 - สมาชิก 
 อปพร. 30 คน 
 
 
 
 
 
 - สมาชิก  
 อปพร. 28 คน 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 

206 แบบ ผ 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 
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โครงการจัด 
กิจกรรมวัน อปพร. 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการเชิดชู
ความส าคัญของ  
อปพร.  และจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑ 
 

-  ให๎ อปพร.ได๎มารํวม
กิจกรรมในงานวัน  
อปพร.  และได๎มีสํวน
รํวมในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑ตํอ
สังคมสํวนรวม 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จ านวน 
ผู๎รํวมงาน 
150 คน 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

10 โครงการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัย
โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสาธิตและ 
ฝึกการดับเพลิงให๎แกํ
ประชาชน 
 

-  ประสานผู๎น าชุมชน
ทั้ง 20 ชุมชน ก าหนด
พื้นที่จุดเสี่ยง 
- สาธิตและฝึกการ
ดับเพลิงให๎ประชาชนไมํ
น๎อยกวํา  40  แหํง 
 

- 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - ประชาชนได๎
ความรู๎และฝึก
ปฏิบัติกวํา 
1,000 คน 

-  ประชาชนเกิด
ทักษะสามารถระงับ
เหตุอัคคีภัยเบื้องต๎น
ได๎ 
- ประชาชนพึงพอใจ
ในการมีสํวนรํวม  

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
 

207 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการฝึกซ๎อม
เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ของศูนย๑ฯ มีทักษะ
พื้นฐานเก่ียวกับ
ระเบียบ แบบแผน 
การฝึกที่จ าเป็นต๎อง
ใช๎ในการปฏิบัติ
หน๎าที่ 
- เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมของ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ ใน
การจัดหาอุปกรณ๑ใน
การดับเพลิง ก๎ูภัย 
อุปกรณ๑ในการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ตํางๆ รู๎วิธีการบ ารุง 
รักษาอยํางถูกต๎อง 

- ฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่
ของศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณ
ภัย รวม 100 คน  
จาก อปท. แตํละแหํง
ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 50 คน 
2) อบต.เหนือเมือง  
20 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
10 คน 
4) อบต.ดงลาน  
10  คน 
5) อบต.ขอนแกํน   
10 คน 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - ผู๎เข๎าอบรม 
 100 คน 

- เจ๎าหน๎าที่ของ
ศูนย๑ฯ มีทักษะ
พื้นฐานเก่ียวกับ
ระเบียบ แบบ
แผนการฝึกที่
จ าเป็นต๎องใช๎ในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
- มีความพร๎อมของ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ฯ  
ในการจัดหาอุปกรณ๑
ในการดับเพลิง ก๎ูภัย 
อุปกรณ๑ในการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตํางๆ รู๎วิธีการ
บ ารุงรักษาอยําง
ถูกต๎อง 
 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 
 

208 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 
 
 
 
 

 

โครงการตรวจ
ประเมินความ
พร๎อมศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตรวจประเมินความ
พร๎อมงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ของ อปท.ทั้ง ๕  แหํง
ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  2 ครั้ง 
2) อบต.เหนือเมือง  
2 ครั้ง 
3) อบต.รอบเมือง   
2 ครั้ง 
4) อบต.ดงลาน    
2  ครั้ง 
5) อบต.ขอนแกํน  
2 ครั้ง 
 
  
 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เกิดการพัฒนา 
งานปูองกัน 
80 % 

- เกิดการพัฒนางาน 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

209 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการอบรม
ดับเพลิงเบื้องต๎น
ให๎แกํพนักงานสถาน
ประกอบการภายใน
เขตพื้นที่ศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อฝึกอบรม
พนักงานในสถาน
ประกอบการที่มี
ความเสี่ยงภัยในเขต
พื้นที่ศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัยฯ ทั้งน้ี
เพื่อให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานชํวยเหลือ 
และระงับอัคคีภัยที่
จะเกิดขึ้นได๎อยําง
ทันทํวงที มี
ประสิทธิภาพ  

- อบรมพนักงานสถาน
ประกอบการที่อยูํใน
เขตพื้นที่ศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทาสา
ธารณภัยฯ จ านวน 
100 คน   ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 40 คน 
2) อบต.เหนือเมือง   
15 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
15 คน 
4) อบต.ดงลาน   
15 คน 
5) อบต.ขอนแกํน  
15 คน 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ผู๎เข๎าอบรม
ส าเร็จการ 
อบรม 100คน 

- ผู๎เข๎าอบรมสามารถ
ระงับเหตุ หรือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ในสถานประกอบการ
ได๎ในเบื้องต๎น 
  

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

  
 

210 
 

แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 
 
 
 
 

 

โครงการอบรม 
ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนด๎านการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย  

- เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย  
มีความรู๎ความเข๎าใจ 
ในการปูองกันการเกิด
อัคคีภัย รวมถึงการ
ระงับเหตุในเบื้องต๎น 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

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

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - ประชาชน 
  ได๎รับความรู๎ 
  500 คน 

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

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

211 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการ
บริการของศูนย๑
ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไป ได๎แสดงความ
พึงพอใจ และแสดง
ความคิดเห็น ตํอการ
บริการของศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยฯ  
 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน จ านวน 
1,000 คน  ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 200 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 
200 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
200  คน 
4) อบต.ดงลาน   
200 คน 
5) อบต.ขอนแกํน  
200 คน 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - เกิดความพึง 
 พอใจมากกวํา 
 80 %  

- สามารถประเมินผล
การด าเนินงาน 
ศูนย๑ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
- เกิดผลสัมฤทธ์ิใน
ด๎านความพึงพอใจ
ของประชาชน  การ
ตอบสนองตํอป๓ญหา  
และการแก๎ไข ป๓ญหา
ได๎ทันตํอความ
ต๎องการของ
ประชาชน  และการ
ค านึงถึงประโยชน๑
สูงสุดของประชาชน 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 
 

212 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 
 
 
 
 

 

โครงการสนับสนุน
ศูนย๑ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

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

- สนับสนุน
งบประมาณ 
ให๎กับศูนย๑ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา 
สาธารณภัยเพื่อ
บริหารกิจการของ
ศูนย๑ความรํวมมือฯ 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ด าเนินงาน
ตามโครงการ/
แผนงานที่ 
ก าหนด 
100% 

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

  
 
 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

213 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการประเมิน
องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นที่มี 
ผลงานดีเดํนด๎าน 
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

- เพื่อให๎ผลการ
ปฏิบัติงานในด๎าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นที่ประจักษ๑แกํ
คนทั่วไป 
 - เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร๎อม
ในด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 - เพื่อพัฒนาระบบ
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให๎ดียิ่งขึ้น  
 

- จัดสํงผลงานที่มีความ
โดดเดํนในด๎านปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยเข๎ารับการ
ประเมินเพื่อรับรางวัล
ดังน้ี 
1) โครงการตรวจ
ประเมินศูนย๑  อปพร. 
ดีเดํนและ  อปพร.ดีเดํน 
2) โครงการคัดเลือก
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีผลงานดีเดํน
ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3) โครงการชุมชนรํวม
ใจสร๎างความปลอดภัย
ทางถนน 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เข๎ารับการ
ประเมิน 
3 โครงการ 

- ผลการปฏิบัติงานที่
มีความโดดเดํนได๎รับ
การประเมินเป็นที่
ยอมรับของหนํวยงาน
หรือองค๑กรอ่ืน 
 - ผลงานดีเดํนได๎รับ
โลํรางวัลหรือเงิน
รางวัล 
- เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติมี
ขวัญและก าลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 

- งาน
ปูองกันฯ 

ฝุายปูองกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ศูนย๑ความ
รํวมมือฯ) 

 
 

214 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

 

โครงการจัดระบบ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยภายใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 

- เพื่อจัดระเบียบและ  
สร๎างความเรียบร๎อย 
ให๎แกํบ๎านเมือง ดังน้ี 
1) ตลาดสดของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ทั้ง  ๓  แหํง  ได๎แกํ 
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุํงเจริญ 
และโต๎รุํง 
- ตลาดสดหนองแคน 
๒) กลุํมผู๎ประกอบการ
ค๎าที่จ าหนํายสินค๎าอยูํ
ในที่หรือทางสาธารณะ 
ภายในเขตฯ เชํน  
บนทางเท๎า 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

- มีความเป็น   
ระเบียบ 
เรียบร๎อย 
ชองบ๎านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

215 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   ๓) กลุํมผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎าตําง ๆ ที่ประกอบ
กิจการค๎าขายอยูํบนถนน
ทุกสายภายในเขต 
เทศบาลฯ 
๔) การจ าหนํายสินค๎า 
เน่ืองในงานประเพณี 
หรือเทศกาลตําง ๆ  
ภายในเขต ฯ ส าหรับ 
ประชาชนที่มีความ 
สนใจเข๎ามาจ าหนําย  
สินค๎า 
๕) กลุํมผู๎ประกอบการ  
รถบรรทุกรับจ๎างทุก 
ประเภทที่ว่ิงเข๎าออกหรือ
ว่ิงภายในเขตเทศบาลฯ 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

   

 
 
 

216 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 
 
 
 
 

 

โครงการควบคุม 
การโฆษณาโดยใช๎
เครื่องขยายเสียง 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อควบคุมการ
โฆษณาใช๎เสียงภายใน
เขตฯ ให๎เป็นไปตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ 
- เพื่อคุ๎มครอง
ประชาชนที่ได๎รับความ 
เดือดร๎อนร าคาญจาก   
เหตุเสียงดัง 
 

- กลุํมผู๎ประกอบการ 
รถแหํโฆษณาผู๎วําจ๎าง
โฆษณาและประชาชน
ทั่วไปที่มีความประสงค๑
ใช๎เครื่องขยายเสียงใน
การประชาสัมพันธ๑  
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- ระดับความ
ดังของเสียง 
 

- สามารถควบคุม
เหตุร าคาญอันเกิด
จากการใช๎เสียง
ภายในเขตเทศบาล 
- ผู๎ประกอบการ
เข๎าใจในกฎระเบียบ
ตํางๆ และปฏิบัติ
ตาม 
 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 โครงการกวดขัน 
การปิดแผํน
ประกาศ 

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

- กลุํมผู๎ประกอบการที่ 
ประสงค๑จะท าการติด 
แผํนประกาศ/ใบปลิว 
ตามที่สาธารณะตําง ๆ  
เชํน ต๎นไม๎ เสาไฟฟูา  
ตู๎โทรศัพท๑ ตู๎ไปรษณีย๑  
เป็นต๎น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- เกิดความ
สะอาด
เพิ่มขึ้น 
80% 
 

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

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจัดระเบียบ 
ที่สาธารณะและ 
ทางเท๎าในเวลา
กลางคืน 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 
 
 
 
 

- กลุํมผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎า หาบเรํ แผง
ลอยที่ตั้งวางและหรือ
จ าหนํายสินค๎าในเวลา
กลางคืน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- มีความเป็น   
ระเบียบ 
เรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุมํ
ผู๎ประกอบการ  
ห๎างร๎าน เอกชน
เข๎าใจในกฎระเบียบ  
และปฏิบัติตามได๎ 
อยํางถูกต๎อง 
- บ๎านเมืองเกิด
ความสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อย 
- การจราจรเกิด
ความคลํองตัว 

- สามารถลด
อุบัติเหตุได๎ 

- ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ  

 ในการให๎บริการ
ของภาครัฐ 

 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

218 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพ 
ใช๎ในการด ารงชีวิต 
 

-  ผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพ
ในการด ารงชีวิต  
จ านวน  3,856 ราย 
 
 
 

22,234,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 

23,200,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

23,200,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

23,200,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

23,200,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎สูงอายุมี
ความเป็นอยูํ 
ในการด ารง 
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
80% 

-  ผู๎สูงอายุ
จ านวน  3,856 
ราย  ได๎รับเบี้ย
ยังชีพครบ  
100 % 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือคน
พิการ  ได๎เบี้ยยังชีพ
ใช๎ในการด ารงชีพ 
 

-  คนพิการได๎เบี้ยยังชีพ
ในการด ารงชีวิต  
จ านวน  219 ราย 
 
 
 

3,254,400 
(งบเทศบาลฯ) 

3,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

3,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

3,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

3,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คนพิการมี
ความเป็นอยูํ 
ในการด ารง 
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
80% 

-  คนพิการ  
จ านวน 219 
ราย  ได๎รับเบี้ย
ยังชีพ  ครบ  
100 % 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการเบี้ย 
ยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

-  เพื่อชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ 
ผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

-  ชํวยเหลือผู๎ติดเชื้อ
เอดส๑ที่เปิดเผยตนใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

242,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ปุวยเอดส๑ 
มีความเป็นอยูํ 
ในการด ารง 
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
80% 

-  ผู๎ปุวยเอดส๑
ได๎รับเบี้ยยังชีพ 
ครบ 100 % 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 

219 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย 

-  เพื่อชํวยเหลือ
สงเคราะห๑  ผู๎ประสบ 
สาธารณภัย 

- ชํวยเหลือสงเคราะห๑
ผู๎ประสบภัยในเขต
เทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผู๎ประสบภัย 
ทุกรายได๎รับ
การสงเคราะห๑
ชํวยเหลือ 

-  ร๎อยละ 100 
ของผู๎ประสบภัยที่
ผํานการกลั่นกรอง
ของเทศบาลแล๎ว
ได๎รับการชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 โครงการด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 

-  เพื่อสํงเสริมบทบาท
ของสตรีทางด๎าน
เศรษฐกิจด๎านสังคม 
และด๎านครอบครัว 
 

-  อบรมให๎ความรู๎แกํ
สตรีด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และครอบครัว 
ทั้ง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- กลุํมสตรีมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 
80% 

-  กลุํมสตรีในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
ความรู๎และวิธีการ
ด าเนินชีวิตอยํางมี
แบบแผนในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม 
และด๎านครอบครัว  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

6 โครงการสวัสดี
ประชากรอาวุโส 
 

-  เพื่อสร๎างขวัญและ
ก าลังใจในการด ารง 
ชีวิตแกํประชากรสูงอายุ 
 

-  จัดกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพให๎แกํประชากร
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

154,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

214,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- กลุํมผู๎สูงอายุ
มีความสุขใน
การด ารงชีวิต 
เพิ่มขึ้น 80% 

- กลุํมผู๎สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับขวัญ
และก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตมีสุขภาพ
ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ  
 

- เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลคน
พิการในชุมชน 
- เพื่อแยกประเภท
คนพิการพร๎อมจัดตั้ง
ชมรมคนพิการแตํละ
ประเภท 
- เพื่อคนพิการ
เข๎าถึงสิทธิประโยชน๑
และสวัสดิการอ่ืนๆ 
- เพื่อผู๎ดูแลคนพิการ
ได๎รับความรู๎ในการ
ดูแลคนพิการอยําง
ถูกวิธี 

- ออกส ารวจคนพิการ
ในเขตเทศบาลทุก
ชุมชนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
และแยกประเภทคน
พิการ 
- จัดอบรมผู๎ดูแลคน
พิการให๎ความรู๎สิทธิ
ประโยชน๑และ
สวัสดิการอ่ืนๆ 
- สํงเสริมให๎คนพิการ
ตั้งชมรม 
- สํงเสริมอาชีพให๎คน
พิการแตํละประเภท  
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เพื่อให๎คน
พิการได๎รับ
สิทธิประโยชน๑
และสวัสดิการ
ตามกฎหมาย 
100% 

- คนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการมี
ความรู๎ในการ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
-คนพิการได๎รับ
สิทธิประโยชน๑
และสวัสดิการ
ตามกฎหมาย 
-คนพิการอยูํ
รํวมกับชุมชนได๎
อยํางปกติสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาและ
ควบคุมการฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
  

- เพื่อให๎ความรู๎และ
แนวทางการปฏิบัติแกํ
ผู๎ด าเนินการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
- เพื่อควบคุมก ากับ
ดูแลการด าเนินงาน
ของสมาคมฯให๎เป็นไป
ตามกฎหมาย 
- เพื่อปูองกันไมํให๎มี
การจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห๑
เถื่อน 

-อบรมสํงเสริมให๎
ความรู๎ด๎านกฎหมาย
การฌาปนกิจ 
-ออกตรวจแนะน า
เจ๎าหน๎าที่สมาคมฯถึง
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
เอกสารและการ
รายงานตําง ๆ  
-จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ๑เพื่อลง
พื้นที่แนะน าประชาชน
ให๎ทราบเก่ียวกับการ
เป็นสมาชิกและการ
จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑ 
  

- 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

-ร๎อยละ 85 
ของสมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห๑
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐานที่
ก าหนด 

-คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห๑และ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่
ได๎รับความรู๎
เก่ียวกับกฎหมาย
ฌาปนกิจ 
-สมาชิกสมาคมฯ
ได๎รับการบริการ
ด๎วยความชอบ
ธรรมตาม
กฎหมาย 
-ไมํมีกลุํมบุคคลที่
ด าเนินการ
ฌาปนกิจที่ผิด
กฎหมาย  
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

 
5.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
      5.4  บ าบัดและก าจัดขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการปลูก
จิตส านึกการ
รักษาความ
สะอาดใน 
บึงพลาญชัย 

 -  เพื่อปลูกจิตส านึก
ให๎พนักงานจ๎างมี
ความรู๎สึกที่ดีและ
เห็นความส าคัญของ
การรักษาความ
สะอาด 
- เพื่อให๎บึงพลายชัย
มีความสะอาดมาก
ที่สุด 
- เพื่อประชาชนมี
ความประทับใจและ
พึงพอใจมากที่สุด 
 

-  ให๎บึงพลาญชัยมี
ความสะอาด 100 % 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานที่
พักผํอนหยํอน
ใจที่สวยงาม
เพิ่มขึ้น 80% 

 -  พนักงานจ๎าง
ของงาน
สวนสาธารณะ 
มีความ
กระตือรือร๎นใน
การรักษาความ
สะอาดภายใน
บึงพลาญชัย 
มากขึ้น 
- ท าให๎พนักงาน
จ๎างมีจิตส านึก 
ที่ดีในการรักษา
ความสะอาด
และเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันไมํ
เก่ียงกัน 
 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการปลูกบัว
หลากสีหลายพันธุ๑ 
ในสระบริสุทธ์ิ 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสระ
บริสุทธ์ิให๎เป็นแหลํง
ปลูกบัวหลากพันธุ๑ มี
ดอกหลายสี 
-  เพื่อเป็นแหลํงศึกษา
พันธุ๑บัวตําง ๆ 
 
 

- ปลูกบัวหลากสีหลาย
พันธุ๑ในสระบริสุทธ์ิ  
ดังน้ี 
1) จัดซ้ือทํอซีเมนต๑ 
 1.20  เมตร วาง
ซ๎อน จ านวน  5  
ทํอน/จุด จัดล๎อมเป็น
กลุํม ๆ ละ 6  จุด  
ทั้งหมด  8  กลุํม  
ภายในสระบริสุทธ์ิ 
2) จัดซ้ือพันธุ๑บัว
หลากสี และพันธุ๑ไม๎น้ า 
เชํน  กก  พันธุ๑ ตําง ๆ 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- สระบริสุทธ์ิมี
ความสวยงาม
เพิ่มขึ้น 80% 

-  เพิ่มสีสัน
สวยงามและเป็น
แหลํงศึกษาพันธุ๑
ไม๎น้ า 
-  เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตื่น
ตาตื่นใจแกํผู๎พบ
เห็น 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการ 
จัดมุมสวนหยํอม 
เป็นจุดถํายภาพ 
ที่ระลึกในบึง 
พลาญชัย 
 
 

-  เพื่อให๎
นักทํองเที่ยวได๎มีจุด
ถํายภาพเป็นที่ระลึก 
-  เพื่อให๎มีไม๎ดอก
สีสันตําง ๆ เป็นจุด
สนใจและเปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล 
-  เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑
สถานที่ทํองเที่ยว
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

-  จัดซ้ือพันธุ๑ไม๎สีสัน
ตําง ๆ  น ามาจัดเป็น
มุมถํายภาพบริเวณ
สนามหลังศูนย๑ฟิตเนต 
-  เพื่อเพิ่มจุดถํายภาพ
ที่ระลึกภายในบึง
พลาญชัย 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- สวนหยํอมมี
ความสวยงาม
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ได๎มีสถานที่
ถํายภาพที่ระลึก
ของจังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
-  เกิดความพึง
พอใจและภูมิใจ
ของชาวร๎อยเอ็ด 
-ประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเที่ยว
ของจังหวัด 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
 
 
 

4 โครงการจัดซ้ือ
ศาลาพักผํอน   
 

-  เพื่อให๎ ประชาชน  
มีจุดน่ังพักผํอนหลบ
แดดฝน  
 

-  จัดซ้ือศาลาไม๎ทรง
ไทยแบบมีหลังคา
ผนังเปิดโลํง จ านวน 
1 หลัง  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - มีศาลา
พักผํอนเพิ่มขึ้น  
1  แหํง 

-  มีสถานที่
พักผํอน  
หลบแดดฝน 
 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเกาะเตํา 
ในบึงพลาญชัย  
2 เกาะ 

- เพื่อปูองกันไมํให๎
พังทลายลงตํอเน่ือง 
- เพื่อใช๎เป็นที่พักพิง
ของเตําและตะพาบน้ า 
- เพื่อเป็นแหลํงอาหาร
ทางธรรมชาติของเตํา
และตะพาบน้ าอยําง
สมบูรณ๑โดยปลูกพืช
น้ าโดยรอบเกาะเชํน 
ผักบุ๎ง ฯลฯ  
-  เพื่อลดมลภาวะของ
น้ าในบึงฯ โดยอาศัย
พืชน้ าเชํน ผักบุ๎ง ผัก
กะเฉด 
- เพื่อปูองกันการ
พังทะลายของเกาะ 
โดยใช๎หญ๎าแฝกปลูก
โดยรอบทั้ง 2 เกาะ 

- พัฒนาปรับปรุงเกาะเตํา 
ในบึงพลาญชัย  2 เกาะ
ดังน้ี 
- น าดินเข๎าไปถมเสริม
ขยายพื้นที่โดยรอบเกาะ 
- ใช๎กระสอบปุานบรรจุ
ดินเหนียววางซ๎อนกัน
เป็นชั้น ๆ จากฐาน
ด๎านลํางขึ้นมาบนเกาะ
ความกว๎างโดยรอบ 
1.00 เมตร ทั้ง 2 เกาะ 
- ขยายพื้นที่เกาะบนผิว
น้ าออกไปอีก 1.00 
เมตร โดยรอบทั้ง  2 
เกาะ 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - ประชาชนใน
ความส าคัญใน
การปลูกปุา 

- ระบบ
นิเวศน๑วิทยาของ
เตํา ตะพาบน้ า 
ตลอดจนปลาชนิด
ตําง ๆ มีความ
สมบูรณ๑ทาง
ธรรมชาติยิ่งขึ้น 
- ภูมิทัศน๑ทาง
ธรรมชาติของบึงฯ 
สวยงามขึ้น 
- มีจุดเดํนและ
สวยงามยิ่งขึ้น 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
 
 
 

 
 

227 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงการปลูก 
หญ๎าแฝก 
 
 
 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริและ
สํงเสริมการปลูกหญ๎า
แฝกให๎มากขึ้น 
 
 

-  จัดเตรียมพื้นที่รอบ
คลองคูเมืองจากขอบก้ัน
ดิน ประมาณ  0.30  
เมตร  ตลอดแนว  2 ฝ๓่ง   
-  จัดสํงหนังสือขอพันธุ๑
หญ๎าแฝกจากหนํวยงาน
พัฒนาที่ดิน 
-  จัดกิจกรรมการปลูก
หญ๎าแฝกทุกๆ 3 เดือน 
จนกวําจะแล๎วเสร็จ  
 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ)  

100,000 
(งบเทศบาลฯ)  

- - - คลองคูเมือง
ได๎รับการพัฒนา 

-  ลดการ
พังทลายของดิน 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
 
 
 

7 โครงการสถานี
ออกก าลังกาย
ภายในบึง 
พลาญชัย 

 - เพื่อให๎ประชาชน 
มีสถานที่ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 
- สถานีออกก าลังกาย
ภายในบึงพลาญชัย
ถูกต๎องตามหลัก
วิทยาศาสตร๑กีฬา 
 

-  กํอสร๎างสถานีออก
ก าลังกาย  14  สถานี 
 

- 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

- มีสถานีออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนมี
สถานีออกก าลัง
กายภายใน 
บึงพลาญชัย
ถูกต๎องตามหลัก
วิทยาศาสตร๑กีฬา 
 

กองชําง 
 

 
 

228 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการจัดซ้ือโคม
ฉายสํองสวําง LED 
ขนาด 100 วัตต๑ 

- เพื่อความสวยงาม
สวํางไสว 
- เพื่อความปลอดภัย
กับประชาชนที่มารับ
บริการใน
สวนสาธารณะ 

- จะด าเนินการจัด
ชื้อโคมฉายสํอง
สวํางเพื่อติดตั้งที่
โคนต๎นไม๎ใหญํใน
บึงพลาญชัย 
จ านวน 30 ชุด  
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - ติดตั้งโคม
ฉายสํองสวําง
จ านวน  
1 แหํง 

- ประชาชนที่มา
ทํองเที่ยวในบึง
พลาญชัยมีความ
ประทับใจ
ปลอดภัย  

งานไฟฟูา 
กองชําง 

9 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ 
LED ขนาด 400 
วัตต๑ 

- เพื่อใช๎ในการซํอม
เปลี่ยนไฟฟูาสํองสวําง
สูง Hign Mast  
- เพื่อประหยัดไฟฟูา
และงบประมาณใน
การซํอมเปลี่ยน 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สํองสวําง 
 

- จัดซ้ือโคมไฟฟูาแสง 
สวําง ชนิด LED ขนาด  
400  วัตต๑  จ านวน  
16  หลอด เพื่อใช๎ใน
การเปลี่ยนไฟฟูาเสา
สูง  Hign Mast 
ภายในสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  480,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ด าเนินการ
จัดซ้ือ โคมไฟ 
LED 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา มี
ไฟฟูาแสงสวํางที่
เพียงพอชํวย
ประหยัดพลังงาน 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

 
 
 

 
 

229 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 
 
 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ๑ออก
ก าลังกาย
กลางแจ๎ง 

- เพื่อให๎ประชาชน
ในพื้นที่ได๎ออกก าลัง
กาย 
- ทดแทนอันเดิม 
ที่ช ารุด 
 
 

- จัดซ้ืออุปกรณ๑
ออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง  
จ านวน  10  ชุด  

- 90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ด าเนินการ
จัดซ้ืออุปกรณ๑
ออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง   

- ประชาชนมี
อุปกรณ๑ในการ
ออกก าลังกาย
เพียงพอ  
- เพิ่มภูมิทัศน๑ให๎
สวยงาม 

งานไฟฟูา 
กองชําง 

11 โครงการปรับปรุง
ไฟสํองน้ าพุใน 
บึงพลาญชัย  
จุดหน๎าศาลเจ๎า
พํอหลักเมือง 

- เพื่อให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ 
- เพื่อให๎เกิดความ
สวยงามของ 
บึงพลาญชัยซึ่งเป็น
สถานที่ทํองเที่ยว 

- ด าเนินการซํอม
ระบบไฟสํองน้ าพุที่
ช ารุดให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ 
- เปลี่ยนโคมไฟและ
ระบบควบคุมให๎มี
ความทนทานใช๎งานได๎
นานขึ้น 
 
 

- - - 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ได๎มีการ
ปรับปรุงระบบ
ควบคุมไฟสํอง
น้ าพุที่ดีขึ้น 

-  ท าให๎เกิด
ความสวยงาม
แกํประชาชนที่
ใช๎บริการบึง
พลาญชัย 
 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 
 

 
 

230 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการปลูก
ต๎นอินทนิลบก
บนทางเท๎า  
 
 

-  เพื่อให๎ภูมิทัศน๑
เมืองรํมรื่น
สวยงามและนําอยูํ 
-  เพื่อลดมลพิษ
และเพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ 
 
 

1)  ส ารวจถนนเพิ่มทาง
เท๎าวํางเปลํา ทั้ง  2  ด๎าน
เพื่อปลูกต๎นอินทนิลบก 
-  ถนนมีโชคชัย 
-  ถนนเสนาเริ่มคิด 
-  ถนนผดุงพานิช 
-  ถนนทองทวี 
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ 
-  ถนนเปรมประชาราษฎร๑ 
-  ถนนเพลินจิต 
-  ถนนสันติสุข 
-  ถนนราชการด าเนิน 
-  ถนนสุริยเดชบ ารุง 
2)  ก าหนดหลุมปลูก 
50x50x30 ซม. ความ
หํางหลุม  4.00 – 5.00 
เมตร 
 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - มีภูมิทัศน๑ 
ที่สวยงาม 

-  ท าให๎บนทาง
เท๎ารํมรื่นและ
สวยงาม 
-  ชํวยลดมลพิษ
ทางอากาศและลด
โลกร๎อน 

งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 
 
 
 

 
 

231 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสร๎าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงค๑ให๎
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนัก
และให๎ความส าคัญ
ในการมีสํวนรํวมการ
ปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม 
-  เพื่อลดป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมประกวด 
สุดยอดชุมชนหน๎าบ๎าน  
นํามอง 
-  กิจกรรมอบรมสร๎าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ร๎อยละ 80
ของที่เข๎ารํวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 
 

-   ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมี
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อม 
 

งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุ
ร าคาญ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 
 
 

232 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสะอาดใน
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อสร๎างจิตส านึก
ให๎ภาคสํวนตํางๆ มี
สํวนรํวมในกิจกรรม
ด๎านความสะอาด  
- เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในเขตเมืองร๎อยเอ็ด 
-  เพื่อให๎เกิดความ
สะอาด และ ความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 

รณรงค๑สร๎างจิตส านึก
สถานที่ตําง ๆ  ดังน้ี 
-  ในชุมชน 
- ที่พักผู๎โดยสารทุกแหํง 
- สํวนราชการที่
ให๎บริการประชาชน
จ านวนมาก 
- ในตลาดสดเทศบาล 
- หน๎าสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลฯ 
- ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ 
-  รณรงค๑ท าความ
สะอาดวันเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธันวาคม  
และ  12  สิงหาคม 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไมํมีขยะ
ตกค๎างในแตํ
ละวัน ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- บ๎านเมืองมี
ความสะอาด 
นําอยูํ 
- ประชาชนให๎
ความรํวมมือใน
การรักษาความ
สะอาดกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

งานรักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุง 
น้ าพุคลองคูเมือง 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจน
น้ าในคูคลอง 
-  เพื่อให๎ทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 

-  ติดตั้งน้ าพุในคลอง 
คูเมือง จ านวน  30 
หัว น้ าพุสูง  2  เมตร 
จ านวน 4 จุด 
-  ปรับปรุงระบบน้ าใน
คลองคูเมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน๑
โดยรอบให๎สวยงามลง
ตัวตามธรรมชาติ   
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คลองคูเมือง
มีทัศนียภาพที่
สวยงาม
เพิ่มขึ้น 80% 

-  น้ าในคูคลอง
ไมํเนําเสีย 
-  ทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 
 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
 
 

 

2 โครงการปรับปรุง
น้ าพุในบึง 
พลาญชัย 

- เพื่อปรับปรุงน้ าพุ
ให๎มีความสวยงาม 
และใช๎งานได๎นาน
ขึ้น 

- ปรับปรุงน้ าพุในบึง
พลาญชัย  จ านวน 4 
จุด 
- ปรับปรุงไฟสํองน้ าพุ 
จ านวน 4 จุด 
 
 

- 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ได๎น้ าพุ 
จ านวน 4 จุด 

- ท าให๎น้ าพุมี
ความสวยงาม 
- ท าให๎น้ าพุมี
อายุการใช๎งาน
เพิ่มมากขึ้น 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนามลภาวะ
ของน้ าใน 
บึงพลาญชัย 

- เพื่อต๎องการให๎ 
บึงพลาญชัยมีระบบ
นิเวศน๑ที่สมดุลไร๎
มลภาวะ 
- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎สัมผัสกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมที่
สวยงามอยํางลงตัว 
และยั่งยืนตลอดไป 
- เพื่ออนุรักษ๑ฟื้นฟู
พัฒนาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน ถาวร
ตลอดไป 
 

- ใช๎เกลือเม็ดหวํานให๎
ทั่วผืนน้ าในบึงพลาญชัย
และสระบริสุทธ์ิ เพื่อ 
- ควบคุมอุณหภูมิของ
น้ าอยํางเหมาะสม 
- ลดความเครียดของ
สัตว๑ เชํน ปลา, ตะพาบ
น้ าฯ 
- ใช๎ปูนขาวหวํานให๎ทั่ว
ผืนน้ าในบึงพลาญชัย
และสระบริสุทธ์ิ เพื่อ 
- ปรับความเป็น กรด 
 – ดํางของน้ า 
- ท าให๎สารแขวนลอย
ตํางๆตกตะกอน 
- ควบคุมการเกิดแก๏ส
ไฮโดรเจนไดซันไฟ (แก๏ส
ไขํเนํา) อันเป็นเหตุให๎มี
กลิ่นเหม็น 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- น้ าในบึง
พลาญชัยมี
ความสะอาด
เพิ่มขึ้น 80% 

- ท าให๎
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของ
บึงพลาญชัย 
สวยงาม
ปราศจากภาวะ 
อยํางยั่งยืน
ตลอดไป 
- ท าให๎
ประชาชนผู๎เข๎า
มาใช๎บริหาร
สวนสาธารณะ
ของเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
พึงพอใจในการ
พัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่ได๎
มาตรฐานอยําง
ถาวรตลอดไป 

งานสวน 
สาธารณะ 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและก าจัดขยะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
ปุ๋ยหมักอินทรีย๑
ชีวภาพ 

-  เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
-  เพื่อน ามูลฝอย
อินทรีย๑กลับมาใช๎
ประโยชน๑ใหมํอยําง
เหมาะสมและคุ๎มคํา 
- เพื่อลดมลภาวะ
โลกร๎อนและสํงเสริม
ให๎มีการท าปุ๋ยหมัก 
มากขึ้น 
- เพื่อลดคําใช๎จําย
จากการซ้ือปุ๋ยเคมี
น๎อยลง 

1)  เตรียมพื้นที่ท าปุ๋ย
อินทรีย๑ที่ใช๎ได๎มีความ
ปลอดภัยไมํเป็นพิษกับ
สิ่งแวดล๎อม 
2) ท าให๎มีปุ๋ยอินทรีย๑
มากขึ้นและชํวย
ปรับปรุงคุณภาพดิน
รํวนซุยเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของต๎นพืช 
3) เกิดการเรียนรู๎
สามารถถํายทอด
ความรู๎ให๎แกํประชาชน
ผู๎สนใจได๎ 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ขยะมูลฝอย
ที่ได๎บริหาร
จัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- ท าให๎สภาพดินดี 
รํวนซุยเหมาะแกํ
การเจริญ 
เติบโตของต๎นไม๎ 
- ท าให๎อากาศ
บริสุทธิ์ไมํมีมลพิษ 
ปลอดภัยกับ
ประชาชนผู๎มาใช๎
สถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจและออก
ก าลังกาย 
- ลดปริมาณขยะ 
และน าไปแปร
สภาพให๎ใช๎
ประโยชน๑ได๎ 

- งาน
สวนสาธารณะ

กองชําง 

2 โครงการซ้ือที่ดิน
ในการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

-  เพื่อบริหารจัดการ
ขยะและแก๎ไขป๓ญหา
ขยะล๎นเต็มท่ีมีมานาน
แล๎ว 
-รองรับขยะใหมํท่ีเพิ่ม
ทวีตามความเจริญ
ของบ๎านเมือง 

- ซ้ือที่ดินเพื่อการก าจัด
ขยะมูลฝอยบริเวณ
ใกล๎เคียง จ านวน 6 
แปลง รวมเน้ือที่ 30 ไรํ 
33.40 ตารางวา  
 
 

- - 53,582,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการขยะได๎
เกิน 80% 

- แก๎ไขป๓ญหาขยะ
ล๎นเต็มท่ีมานาน 
- มีพื้นท่ีรองรับ
ขยะใหมํและ
แก๎ไขป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมได๎ 
 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 
5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและก าจัดขยะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 (บาท) 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการสร๎าง 
ระบบการจัดการ
ขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง 
(Refuse Derived 
Fuel,RDF) และ 
ปุ๋ยอินทรีย๑ 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

๑. เพื่อน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํ
อยํางมีประสิทธิภาพ  
โดยน าขยะชุมชนมาแปร
รูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel, 
RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย๑มา
ใช๎ในพื้นท่ีเกษตรกรรม
ของชุมชน 
๒. เพื่อสร๎างระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ย
อินทรีย๑ เพื่อรองรับขยะ
ปริมาณ  ๑00 ตัน / วัน 
โดยเทคโนโลยีทางกล
และชีวภาพ หรือ 
เทคโนโลยี MBT ท่ี
พัฒนาข้ึนโดยหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

๑. เกิดระบบการจัดการ
ขยะชุมชนอยํางครบวงจร
และเป็นรูปธรรม ท้ังการ 
คัดแยก การน ากลับมาใช๎
ใหมํ อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒. สร๎างระบบการจัดการ
ขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง 
(RDF) และปุ๋ยอินทรีย๑ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
โดยใช๎เทคโนโลยี MBT  
๓.  สร๎างระบบการจัดการ
ขยะชุมชนอยํางยั่งยืน โดย
สร๎างมูลคําเพ่ิมจากขยะ  
คือ เชื้อเพลิงขยะประเภทท่ี 
๓ (RDF-๓) 
๔.  การแก๎ไขวิกฤตการณ๑
ของประเทศด๎านป๓ญหาขยะ
ชุมชนกํอให๎เกิดความมั่นคง
ทางด๎านพลังงาน 
 

187,600,000 
(งบส านักงาน
นโยบายและแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 

 

187,600,000 
(งบส านักงาน
นโยบายและแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 

 

187,600,000 
(งบส านักงาน
นโยบายและแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 

 

- - -สามารถก าจัด
ขยะมูลฝอยได๎ 
100 ตัน/วัน 

- ขยะมูลฝอยได๎รับ
การก าจัดอยํางครบ
วงจรและมี
ประสิทธิภาพ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 
แนวทางการพัฒนา  6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถ่ิน  

 
6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 
6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 
6.5  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าระบบ
และข๎อมูลชุมชน 
 
 

-  เพื่อให๎ได๎มีข๎อมูล
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

-  จัดท าระบบและ
ส ารวจข๎อมูลทุก
ครัวเรือน ภายในเขต
เทศบาล 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

235,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คุณภาพชีวิต 
ครบ 100% 

-  ข๎อมูลมีคุณภาพ
ครบถ๎วน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการย๎ายชุมชน/
จัดหาที่อยูํใหมํผู๎บุกรุก
คลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํ
และจัดระบบให๎แกํ
ชุมชน 

-  ด าเนินการจัดหาที่
อยูํใหมํและสนับสนุน
ในเรื่องสาธารณูปโภค
ให๎แกํชุมชน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จ านวน
ครัวเรือน  
ผู๎ย๎ายชุมชน  
เพิ่มขึ้น 70% 

-  ผู๎ย๎ายชุมชน  มี
ที่อยูํอาศัยใหมํ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการกํอสร๎างที่อยูํ
อาศัยให๎แกํผู๎บุกรุก
คลองคูเมือง 
 

-  เพื่อจัดหาที่อยูํใหมํ
และจัดระบบให๎แกํ
ประชาชน 

-  จัดสร๎างบ๎าน 
จ านวน  50  หลัง 
ให๎แกํผู๎บุกรุกคลองคู
เมืองไปอยูํที่ชุมชน
หลังวัดเหนือ 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ผู๎ย๎ายชุมชน  
มีที่อยูํใหมํ
เพิ่มขึ้น 70% 

-  สามารถชํวย 
เหลือประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎
บ๎านม่ันคงถาวร 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 
 

-  เพื่อให๎คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู๎การ
บริหารและจัดการ 
ชุมชน 
 

-  ฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชน  
รวม 300 คน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรม-
การชุมชนมี
ความรู๎ เพิ่มขึ้น 
80% 

-  คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู๎
ความสามารถใน
การบริหาร 
ชุมชนและมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 โครงการพัฒนา
เครือขําย 
องค๑กรประชาชน 
 

-  เพื่อสร๎างความ
รํวมมือระหวํางองค๑กร
ประชาชน 
 

-  จัดอบรมเครือขําย
องค๑กรประชาชน  
-  จัดท าวารสาร
ท าเนียบชุมชน/องค๑กร
ประชาชน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- องค๑กร
ประชาชน มี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  องค๑กรประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความรํวมมือและ 
มีระบบการ
บริหารงานรํวมกัน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

6 โครงการจัดระบบการ
บริหารภายในชุมชน 
 

-  เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารในชุมชน 
 

-  เลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อเข๎ามา จัดระบบ
การบริหารในชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การบริหาร
ในชุมชน 
เพิ่มขึ้น 80% 
 

-  20  ชุมชนมี
ระบบการบริหาร 
ที่ดขีึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง 
(พื้นที่ที่จะได๎รับคืน
จากประชาชน) และ
พื้นที่คลองคูเมือง 
 

-   เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ที่ได๎รับคืนจาก
ประชาชนและพื้นที่
คลองคูเมืองก าแพง
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

-  รับคืนพื้นที่ จ านวน  
250  แปลง  เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่คลอง 
คูเมือง ก าแพงเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จ านวนพื้นที่
ปรับปรุง 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนและ
กลุํมองค๑กรในชุมชน
มีความเข๎าใจและมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนา 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

8 โครงการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยโดยใช๎
ชุมชนเป็นฐาน 

- เพื่อสาธิตและฝึกการ
ดับเพลิงให๎แกํ
ประชาชน 

- ประสานผู๎น าชุมชน   
ทั้ง  20 ชุมชน   
ก าหนดพื้นที่จุดเสี่ยง 

- สาธิตและฝึกการ
ดับเพลิง ให๎ประชาชน  
ไมํน๎อยกวํา  40  แหํง 
 
 
 
 

- 60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ประชาชนได๎
ความรู๎และฝึก

ปฏิบัติกวํา 
1,000  คน 

-ประชาชนเกิด
ทักษะสามารถ
ระงับเหตุอัคคีภัย
เบื้องต๎นได๎ 
- ประชาชนพึง
พอใจ ในการมี
สํวนรํวม 

งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของชุมชน
ในการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บคําบริการ
เก็บขนก าจัดมูลฝอย
เพิ่มรายได๎ท๎องถิ่น
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
 

-  เพื่อสํงเสริมให๎
ชุมชนมีรายได๎ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชน 
- เพื่อให๎ชุมชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
รายได๎ท๎องถิ่น 
- เพื่อสํงเสริมให๎เกิด 
การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับชุมชน 
- เพื่อปลูกฝ๓ง
ความรู๎สึกรัก และเป็น
เจ๎าของชุมชนแกํ
ประชาชน 
 
 

- พัฒนาระบบการ
จัดเก็บคําบริการเก็บ 
ขน ก าจัดมูลฝอยให๎
ครอบคลุม 
- เพิ่มรายได๎จากการ
จัดเก็บคําบริการเก็บ  
ขน ก าจัดมูลฝอย ของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- พัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชน 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

270,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

270,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

270,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชน
ได๎รับบริการ
เก็บ ขน ก าจัด
มูลฝอยไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

- ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมชุมชน 
- พัฒนารายได๎
ท๎องถิ่นและเกิด
การบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ  
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 

241  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการรับฟ๓งความ
คิดเห็นของประชาชน  
 

-  เพื่อให๎ประชาชนได๎
รํวมคิดรํวมท าและ
แสดงความคิดเห็น 
ตําง ๆ  ตามโครงการ
ที่เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎จัดท าขึ้น 
 
 

- จัดท าโครงการรับฟ๓ง
ความคิดเห็นตําง ๆ 
ของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 
- คําตกแตํงสถานที่ 
- คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 
- คําอาหารกลางวัน 
- คําพิธีเปิด-ปิด 
- คําวัสดุอุปกรณ๑ 
ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนๆที่จ าเป็นใน
โครงการน้ี 
 

- 100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ได๎ด าเนินการ
จัดรับฟ๓งความ
คิดเห็น 

- ประชาชนได๎รับ
ความรู๎จากการ
จัดท าโครงการ
มากยิ่งขึ้น 
 

- งานวิเคราะห๑ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า 
รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
นโยบายผู๎บริหาร
ประจ าปี 
 

-  เพื่อเผยแพรํผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

-  จัดท ารายงาน
แสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจ าปี  ปีละ  100  
เลํม 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เผยแพรํ
รายงานผล
การปฏิบัติ 
งานของ
เทศบาล 
ปีละ ๑๐๐ 
เลํม 

-  ประชาชน
รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

-  งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

2 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล  

-   เพื่อประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนทราบ
เก่ียวกับวันเทศบาล 
-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ใน
สังกัดได๎ทราบถึงวัน
ส าคัญของเทศบาล 

-  จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ 
และสาธารณกุศล  เชํน   
จัดนิทรรศการ รณรงค๑
บริการสาธารณะ ฯลฯ 
ประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ง 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดงาน 
วันเทศบาล  
จ านวน 
๑ ครั้ง 
 ในวันที่ ๒๔ 
เมษายน ของ
ทุกปี 

-  ประชาชนมี
ความรู๎เก่ียวกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
-  เจ๎าหน๎าที่ใน
สังกัดได๎ทราบถึง
วันส าคัญของ
เทศบาล 

-  งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 

243  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่น
และผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

- เพื่อให๎การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นและ
นายกเทศมนตรีเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

- ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- - 
 

- ด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก 
สภาท๎องถิ่นและ
นายกเทศมนตรี 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- การเลือกตั้ง
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม 

งานธุรการ
ส านักปลัดฯ 

4 โครงการจัดงาน 
วันท๎องถิ่นไทย 

- เพื่อเป็นการน๎อม
ร าลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ 
- เพื่อให๎ทราบถึง 
วันท๎องถิ่นไทย 
วํามีความส าคัญตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

- จัดพิธีถวายราช-
สักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎า 
อยูํหัว  รัชกาลที่ ๕ 
เน่ืองในวันท๎องถิ่นไทย 
วันที่ ๑๘ มีนาคมของ
ทุกปี 
- จัดนิทรรศการ
ผลงานของเทศบาล, 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑
หรือสาธารณกุศล 
ฯลฯ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดงานวัน
ท๎องถิ่นไทย 
จ านวน ๑ ครั้ง 
ในวันที่ ๑๘ 
มีนาคม  
ของทุกปี 

- ทุกคนได๎น๎อม
ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 
ในรัชกาลที่ ๕ 
ตลอดเวลา 
- มีความ 
จงรักภักดี 
ในสถาบันพระ 
มหากษัตริย๑ 

งานรัฐพิธี
ส านักปลัดฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน 
หนํวยงานอ่ืน 
 

-  เพื่อสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ๑จังหวัด
ร๎อยเอ็ด แกํเทศบาลที่
เป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขัน 
  

-  อุดหนุนการแขํงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ๑
จังหวัดร๎อยเอ็ด แกํ
เทศบาลที่เป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขันปีละ  1  
ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- อุดหนุน
เทศบาลที่เป็น
เจ๎าภาพ
จัดการแขํงขัน
ปีละ  1  ครั้ง 

-  การจัดการ
แขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑
จังหวัดร๎อยเอ็ด 
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 
 

-  เพื่อสร๎างความรัก 
หวงแหน และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 
ของไทย 

- จัดกิจกรรมเผยแพรํ
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอ
ดุลย-เดช  สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินี 
นาถและพระบรมวง- 
ศานุวงศ๑ 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ประชาชน
เกิดความรัก
และเทิดทูน 
สถาบัพระมหา
กษัตริย๑ 

-  พนักงาน  
เจ๎าหน๎าที่ฯ และ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความรัก หวง
แหน และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

งานรัฐพิธี
ส านักปลัดฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการสร๎าง
ส านึกพลเมือง
สํงเสริม
ประชาธิปไตย 

- เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในท๎องถิ่นเกิด
ความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่ของตนเองและ
คํานิยมประชาธิปไตย 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎และสร๎างความ
ตระหนักแกํประชาชน
ในด๎านสิทธิหน๎าที่  
ความมีวินัย คํานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดอบรมให๎
ความรู๎ ความ
เข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่
ของตนเอง
และคํานิยม
ประชาธิปไตย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

- ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
บทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองและคํานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

 
 

8 โครงการรักษ๑
ร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นเกิด
ความรักหวงแหนและ
ความเป็นเจ๎าของ
ท๎องถิ่นตนเอง  
 
 

-  จัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎และสํงเสริมให๎
เกิดความหวงแหน 
ความเป็นเจ๎าของ
ท๎องถิ่นแกํประชาชนใน
เขตเทศบาล  

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  จัดการ
อบรมให๎
ความรู๎
ประชาชน
เพื่อให๎เกิด
ความรัก หวง
แหนท๎องถิ่น
ตนเองปีละ  
1 ครั้ง 
 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
เกิดความรัก  
หวงแหนและให๎
ความรํวมมือใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการจัดท า
คูํมือบริการ
ประชาชน 

- เพื่อให๎ประชาชนผู๎มา
รับบริการรับทราบ
ขั้นตอนการให๎บริการ
ของเทศบาล 
- เพื่อให๎เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

- จัดท าคูํมือบริการ
ประชาชน เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ ให๎กับ
ประชาชน ณ จุดบริการ
ของเทศบาลฯ 
 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - 
 

- จัดท าคูํมือ
ส าหรับ
ประชาชน ณ 
จุดบริการ
ประชาชน 
 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได๎รับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

 
 

10 โครงการจัดท า
วารสารเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎
หนํวยงานและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบ
กิจกรรมของเทศบาลฯ  
 
 

-  จัดท าวารสาร ปีละ  
4  ครั้ง จ านวน  700  
ฉบับ รวม  28,000  
ฉบับ  แจกจํายดังน้ี 
1)  อปท. ทั่วประเทศ 
2)  หนํวยงานราชการ
ในจังหวัดร๎อยเอ็ด 
3)  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปได๎รับ
ทราบกิจกรรม
ของเทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารทาง
เทศบาลฯ  
-  เป็นการสร๎าง
ความเข๎าใจอันดี
ระหวํางองค๑กรกับ
ประชาชน 

งานบริการ
ข๎อมูล

ขําวสาร
ท๎องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจัดท าปฏิทิน
ประจ าปี 

-   เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารเทศบาลฯ 
ให๎หนํวยงาน/ชุมชน 
รับทราบอยํางทั่วถึง 
 

-  จัดท าปฏิทิน 
จ านวน 12,000 ชุด
แจกให๎หนํวยงาน , 
ชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปได๎รับ
ทราบข๎อมูล 
ขําวสารของ
เทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนใน
ท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืน
รับทราบข๎อมูล
ขําวสารของ
เทศบาลฯ อยําง
ทั่วถึง 
 

งานบริการ
ข๎อมูล

ขําวสาร
ท๎องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

12 โครงการจัดท า 
วีดีทัศน๑เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
กิจการเทศบาลฯ 

-   เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 
ภารกิจเทศบาลให๎
บุคคลภายนอกได๎รับ
ทราบ 
 

- จ๎างเหมาจัดท า 
วีดีทัศน๑เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑
เก่ียวกับภารกิจ
เทศบาล 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคคลภาย 
นอกได๎
รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร 
ของเทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

 
 
 

- บุคคลภายนอก 
ได๎รับทราบภารกิจ
ของเทศบาล 

งานบริการ
ข๎อมูล

ขําวสาร
ท๎องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการจัดท า 
เทศบัญญัติและ
ระเบียบฯ ของ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎มีกฎระเบียบ
และคูํมือในการใช๎งาน
และเป็นแนวทาง
ปฎิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลฯ
และประชาชนทั่วไป 

-  จัดท ารูปเลํม 
เทศบัญญัติจ านวน  
100  เลํม 
-  จัดท ารูปเลํม
ระเบียบฯ  จ านวน  
100  เลํม 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีคูํมือและ
กรอบในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เทศบาลฯ มี
คูํมือการใช๎งาน
และเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

 งานนิติกรรม
สัญญา 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

14 โครงการปรับปรุง
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑  
(GIS) 

-  เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มเติมระบบ GIS ให๎
เป็นป๓จจุบันและใช๎
งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 

- จ๎างเหมาในการ
ด าเนินการปรับปรุง
เพิ่มเติมโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ให๎เป็น
ป๓จจุบัน 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ระบบ GIS มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

-  ระบบ  GIS  มี
ข๎อมูลที่เป็นป๓จจุบัน
และสามารถใช๎งาน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎เทศบาลฯ  
มีกรอบและแนว
ทางการปฎิบัติงาน 
ในแตํละปี 
 

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

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 120,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เทศบาลฯ  
มีกรอบและ 
แนวทางการ
ปฎิบัติงาน  
 

-  เทศบาลฯ มี
แผนพัฒนาเพื่อเป็น
กรอบและแนวทาง
ปฎิบัติงาน 
 

งาน 
วิเคราะห๑ฯ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

16 โครงการจัดท า 
เทศบัญญัติ 
งบประมาณ
รายจํายประจ าปี
ของเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  เพื่อให๎เทศบาลมี
กรอบและแผนงาน
การใช๎จํายเงิน
งบประมาณในการ
บริหารงานเทศบาล 

-  จัดท ารูปเลํมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี
และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เทศบาลฯ  
มีกรอบและ 
แนวทางการ
ปฎิบัติงาน  
 

-  เทศบาลฯ มี
กรอบแผนการใช๎
จํายเงินงบประมาณ 
ท าให๎การบริหาร 
งานเป็นไปอยําง 
มีประสิทธิภาพและ
ถูกต๎องตาม 
ระเบียบฯ   

 งานจัดท า
งบประมาณ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการรับการ
ประเมินองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 

- เพื่อให๎เทศบาล
ทราบและ
ตระหนักถึง
บทบาทภารกิจ
หน๎าที่ โดยการเข๎า
รํวมรับการ
ประเมินองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

-  จัดท าเอกสารข๎อมูลส่ือ 
วีดีทัศน๑ ประกอบการเข๎า
รํวมโครงการ ,ตกแตํง
สถานที่ต๎อนรับคณะ 
กรรมการออกตรวจ
ประเมิน 
1) โครงการประกวด
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มี 
การบริหารจัดการที่ดี 
2) โครงการประเมินและ
คัดเลือกองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเพื่อรับรางวัล
พระปกเกล๎า  
3) โครงการองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดีเดํน
ด๎านการปูองกันการทุจริต 
ฯลฯ 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(20,000) 
 
 

(20,000) 
 
 
 

(20,000) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(40,000) 
 
 

(30,000) 
 
 
 

(30,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

(50,000) 
 
 

(50,000) 
 
 
 

(50,000) 

-  เทศบาลฯ 
ได๎รับรางวัล 
จากการ
ประเมินฯ ทั้ง 
3 โครงการ 

-  เทศบาลฯ มี
งบประมาณเพิ่ม
จากเงินรางวัลที่ได๎
จากการประกวด
ท าให๎มี
งบประมาณ
กลับมาพัฒนา
องค๑กรได๎มากขึ้น 
- ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจ รักใน
องค๑กรมากขึ้น 

 งานจัดท า
งบประมาณ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 

251  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 

  6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
  6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับลด 
การใช๎พลังงาน 

- เพื่อให๎การใช๎
พลังงาน (ไฟฟูา/
น้ ามัน/น้ าประปา/
โทรศัพท๑) เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
คุ๎มคําและประหยัด 
- เพื่อให๎บุคลากรใน
หนํวยงาน ตระหนัก 
เข๎าใจและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ 
ใช๎พลังงาน 
 

- ลดปริมาณการใช๎น้ ามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟูา น้ าประปา 
โทรศัพท๑ ของทุกกอง/ฝุาย/
งาน สถานศึกษาของเทศบาล 
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10  
เม่ือเปรียบเทียบกับระยะ
เริ่มต๎น เดือนตุลาคม ของทุกปี
จนถึงสิ้นปีงบประมาณในแตํ
ละปี โดยก าหนดเป็นคําเฉลี่ย
เพื่อเปรียบเทียบการใช๎
พลังงานในแตํละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอ
ผู๎บริหารในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
- มอบใบประกาศแกํกอง/
ฝุาย/งาน ที่สามารถปฏิบัติได๎
ตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 6 เดือน/ 
1 ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ปริมาณ
การใช๎
พลังงาน 
ของเทศบาล
ลดลงได๎ไมํ
น๎อยกวํา  
ร๎อยละ ๑๐  
เม่ือ
เปรียบเทียบ
กับระยะ
เริ่มต๎นเดือน
ตุลาคมของ 
ทุกปี จนถึง
สิ้นปีงบ 
ประมาณ 
ในแตํละปี 
 
 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดใช๎พลังงาน 
อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
คุ๎มคํา ประหยัด 
เป็นไปตามนโยบาย
ของจังหวัดและ
รัฐบาล 

 งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให๎
ความรู๎พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานที่จ าเป็นให๎
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ ปีละ ๑ 
ครั้ง จ านวน ๒๐๐ คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎างฯ 
มีความรู๎พื้นฐาน 
ที่จ าเป็น 
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎างฯ 
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎พื้นฐานที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 งานพัฒนา
บุคลากรฯ

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

 
 

3 โครงการอบรม
ความรู๎เฉพาะ
ด๎านในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
หลักสูตรที่เป็นความรู๎
เฉพาะด๎านของแตํละ 
สายงาน จ านวน ๑ ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ 
ได๎รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู๎
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

 งานพัฒนา
บุคลากรฯ

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

- เพื่อให๎พนักงาน
เทศบาลลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎างฯ ใช๎
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 

- จัดอบรมด๎านคุณธรรม  
จริยธรรม ให๎กับ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎างฯ จ านวน 
๑ ครั้ง รวม ๒๐๐ คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดให๎มีการ 
อบรบคุณธรรม
จริยธรรม แกํ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงาน
จ๎างฯ  ปีละ ๑ 
ครั้ง 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎างฯ 
ได๎รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมี
คุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

 งานพัฒนา
บุคลากรฯ

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

 
 

5 โครงการอบรมให๎
ความรู๎เก่ียวกับ
สวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการ 
ด๎านอ่ืน ๆ 

 
 

-  เพื่อให๎ความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ 

-  จัดอบรมให๎ความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ 
ส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ จ านวน  
1  ครั้ง 
 

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ มี
ความรู๎ด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการ 
ด๎านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น 
80% 

-  พนักงาน
เทศบาล ลุกจ๎าง
ประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ 
ได๎รับความรู๎
เก่ียวกับสวัสดิการ
ด๎านประกันสังคม
และสวัสดิการ
ด๎านอ่ืน ๆ 

 งานพัฒนา
บุคลากรฯ

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

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

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให๎กับ
คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎างฯ   

- จัดอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎างฯ  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ปีละ  1  ครั้ง  จ านวน 
200 คน 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ   
ได๎มีโอกาสใกล๎ชิด
และได๎รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู๎และ
ประสบการณ๑ 
เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 งานการ
เจ๎าหน๎าที่ 

ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า
และพนักงาน 
จ๎างฯ ดีเดํน 

- เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎างฯ 
 

คัดเลือกพนักงาน ดังน้ี  
- คัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ๎างดีเดํน ปีละ ๑ ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงาน
จ๎างฯ มีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎างฯ  
ท างานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
- พนักงานจ๎างมี
ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 งานพัฒนา
บุคลากรฯ

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
ศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่  
งานปูองกันฯ 

 - เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ศึกษาดูงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- อบรมให๎ความรู๎
กฎหมายที่เก่ียวข๎องใน
การปฏิบัติงาน 

- 60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เจ๎าหน๎าที่
ปูองกันฯได๎
เข๎าอบรม  
90 % 

-  ท าให๎
เจ๎าหน๎าที่เกิด
ความม่ันใจ 
ในการเผชิญเหตุ
สาธารณภัย 
- สร๎างขวัญ
ก าลังใจแกํ
เจ๎าหน๎าที่งาน
ปูองกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่  
ด๎านการทะเบียน
ราษฎรและ 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 

- เพื่อพัฒนาความรู๎
ให๎แกํบุคลากรในองค๑กร 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
- เพื่อเสริมสร๎าง 
บุคลากรให๎มี 
วิสัยทัศน๑ที่ดี 

- น าพนักงานของส านัก
ทะเบียนท๎องถิ่นและ
ผู๎เก่ียวข๎องไปศึกษา 
ดูงาน ด๎านการทะเบียน
ราษฎรและงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือ
งานบริการอ่ืนๆ 
ที่ส านักทะเบียนฯหรือ
สถานที่เอกชนที่มีการ
บริการที่เป็นเลิศ 
เพื่อน าความรู๎และ
ประสบการณ๑มาพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ 
ปฏิบัติงานการบริการ
และพัฒนาองค๑ความรู๎
แกํบุคลากรในองค๑กร 
ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- น าข๎อมูล
และความรู๎ที่
ได๎มาพัฒนา
องค๑กร 
- ได๎มีการ
เชื่อมสัมพันธ๑
และ
แลกเปลี่ยน
ความรู๎กับ
หนํวยงานอ่ืน 
ส านักทะเบียน
ท๎องถิ่นได๎
พัฒนาการ
ให๎บริการดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

บุคลกรมีการ
พัฒนา/ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน
สามารถน าความรู๎
ที่ได๎รับมาปรับใช๎
ในการปฏิบัติงาน 
ให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ฝุายทะเบียน
และบัตร
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการแขํงขัน
กีฬาระหวําง
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืนที่
เก่ียวข๎อง 
 

-  เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ๑ผู๎บริหาร/
ข๎าราชการ พนักงาน 
-  เพื่อสร๎างความสมัคร
สมานสามัคคีของ
องค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
-  เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรของหนํวยงาน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ๑และ
เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับ
เยาวชน ประชาชน 
 
 
 
 
 

-  จัดสํงพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่บุคลากรเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาประจ าปี 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

- พนักงาน /
พนักงานจ๎าง 
สังกัด
เทศบาล 
เข๎ารํวม
กิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา
องค๑กร
ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
ครบ 
100% 

-  บุคลากรสังกัดมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ๑ 
-  บุคลากรเกิด
ความรักสามัคคีใน
องค๑กรที่เก่ียวข๎อง 
-  สามารถเป็น
แบบอยํางที่ดี
ให๎กับเยาวชน 
ประชาชน 
-  เกิดการพัฒนา
ท๎องถิ่นอยําง
ตํอเน่ือง 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองวิชาการฯให๎
มีความรู๎ความสามารถ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมํๆ ให๎
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

-  อบรมบุคลากรให๎ได๎รีบ
ความรู๎เพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑และสามารถ
น ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการให๎เกิดประโยชน๑
ตํอองค๑กร 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรใน
องค๑กร 
มีความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
100% 

-  บุคลากรกอง
วิชาการฯ สามารถ
น าความรู๎ที่ได๎
กลับมาพัฒนาให๎
องค๑กรได๎รับ
ประโยชน๑สูงสุด 
-  การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 260  
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการศึกษา 
ดูงานศูนย๑ 
บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 
 
 

-  เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  
-  เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการศูนย๑บริการ
ประชาชน 

-  น าบุคลากรจาก
ศูนย๑บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จ  จ านวน  40  
คน  ศึกษาดูงานด๎าน
การให๎บริการตํางๆ ที่
เก่ียวข๎อง 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรมี
ความรู๎และ
น าไป
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  พนักงานเทศบาล  
ลุกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างฯ 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดได๎รับ
ความรู๎และน าไป
ปฏิบัติในการท างาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

13 โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองชํางให๎มี
ความรู๎ประสบการณ๑
ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมํๆ  
เพื่อให๎ได๎งานที่ถูกต๎อง 
รวดเร็ว สวยงาม 
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

-  อบรมบุคลากรให๎ได๎
รีบความรู๎เพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากร 
ในกองชํางมี
ความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
100% 

-  บุคลากรกองชําง
ปฏิบัติงานได๎
คุณภาพ  สวยงาม  
ทันยุคสมัย 
-  บริการประชาชน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตรง
ตามเปูาหมาย 

กองชําง 
 

 
 

261  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชําง ด๎าน
เขียนแบบ ด๎วย
คอมพิวเตอร๑เชิง
ปฏิบัติการ 

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

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด๎วย
วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ 
ให๎กับชํางเขียนแบบ  
นายชํางโยธาสถาปนิก  
วิศวกรโยธา ลูกจ๎าง 
และบุคลากรในกอง
ชําง จ านวน 30 คน 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎ไป
ปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการใช๎โปรแกรม
ในการเขียนแบบ
และทันตํอการ
พัฒนาโปรแกรมใน
ป๓จจุบัน 
- ได๎งานเขียนแบบ 
มีคุณภาพและ
รวดเร็ว 
- เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ชํางเขียนแบบและ
บุคลากรกองชํางมี
ทักษะในการเขียน
แบบด๎วย
คอมพิวเตอร๑มากขึ้น 
 

งาน
สถาป๓ตยกรรม

กองชําง  

 
 

262  

แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด๎านสถาป๓ตยกรรม 
และวิศวกรรม 

- เพื่อให๎บุคลากร ได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ด๎านนวัตกรรมใหมํๆ 
ด๎านสถาป๓ตยกรรม
และวิศวกรรม 
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
สถาป๓ตยกรรม
วิศวกรรมให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- น าพนักงานเทศบาล
และผู๎ที่เก่ียวข๎องไป
ศึกษาดูงานที่งาน
สถาปนิก ๕๘ 
ซ่ึงเป็นการแสดงงาน
ด๎านสถาป๓ตยกรรม
และการกํอสร๎างที่
ใหญํที่สุดในประเทศ 
ที่จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรน า
ความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
ร๎อยละ ๘๕ 

- บุคลากรมี
ความรู๎
ความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

งานสถา 
ป๓ตยกรรม 
กองชําง 

16 โครงการให๎ความรู๎
และเพิ่มทักษะการ  
ตีเส๎นจราจร  
 

- เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ท างานการวางระบบ
จราจรให๎เชี่ยวชาญและ
ท างานได๎อยํางถูกต๎อง
และรวดเร็ว 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
แกํบุคลากรใน
การจราจรถูกต๎อง
รวดเร็วตามมาตรฐาน
งานทางฯ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ร๎อยละ 
75  

- ผู๎เข๎าอบรมมี 
ทักษะเพิ่มขึ้น 
 

งานวางระบบ
จราจร  
กองชําง  

 
 
 

263  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพ
พนักงานขับรถ  
ของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  

- เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ให๎
พนักงานขับรถในเรื่อง
กฎจราจร 
- เพื่อสร๎างจิตส านึกใน
ด๎านความปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎ถนน 
- เพื่อให๎ความรู๎เก่ียวกับ
การบ ารุงรักษารถยนต๑ 

- พนักงานขับรถของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
และผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
จ านวน  70  คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงานขับ
รถมีความรู๎ใน
การขับรถเพิ่ม
มากขึ้น  

- พนักงานขับรถมี
จิตส านึกในการใช๎
รถใช๎ถนนได๎อยําง
ปลอดภัย ลด 
อุบัติเหตุ ปูองกัน
ความเสียหายตํอ
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

งานศูนย๑
เครื่องจักรกล

กองชําง  

18 โครงการ พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร
ด๎านไฟฟูาและ
จราจร  
 

- เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ทักษะและ
ประสบการณ๑ในการ 
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
ไฟฟูาและจราจรให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- พนักงานเทศบาลฯ 
ลูกจ๎างประจ า ลูกจ๎าง
ตามภารกิจ ลูกจ๎าง
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานด๎าน
จราจรไปศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มทักษะที่ กทม. 
ที่มีการรวมตัวของ
ผู๎ประกอบการด๎าน
ไฟฟูาและการจราจรที่
จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- บุคลากร น า
ความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 
ร๎อยละ 85 

- บุคลากรมีความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
- น าความรู๎ที่ได๎มา
พัฒนาบ๎านเมืองให๎
สวยงาม 

งานไฟฟูา  
กองชําง  

 
 

264  
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนา
บุคลากรให๎มี
จิตส านึกในการ
พัฒนาด๎านความ
สะอาดใน  
บึงพลาญชัย  
 

- เพื่อปลูกจิตส านึกให๎
พนักงานจ๎างฯ มี
ความรู๎สึกที่ดีและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาความสะอาด 
- เพื่อให๎บึงพลาญชัยมี
ความสะอาดและ
ประชาชนที่มาพักผํอน  
มีความประทับใจยิ่งขึ้น 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎
แกํพนักงานจ๎างฯ ที่
ดูแลบึงพลาญชัยให๎มี
ความรู๎และปลูก
จิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด 

- 20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ร๎อยละ 
75  

- พนักงานจ๎างฯ มี
ความรู๎สึกที่ดีและ
เห็นความส าคัญ 
ของการรักษาความ
สะอาด 
- พนักงานจ๎างฯ มี
จิตส านึกที่ดีในการ
รักษาความสะอาด
และเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันไมํเก่ียงกัน 
 
 
 
 
 
 

งาน
สวนสาธารณะ  

กองชําง  

 
 
 
 

265  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการอบรมฝึก
เทคนิคการบอนย๎าย
ต๎นไม๎ใหญํ 

- เพื่อให๎พนักงานมี
ความรู๎เรื่องการบอน
ย๎ายต๎นไม๎ใหญํอยําง
ถูกวิธี 
- เพื่อให๎มีความรู๎เรื่อง
การดูแลรักษาไม๎ที่
บอนแล๎วให๎
เจริญเติบโตได๎ด ี

- อบรมพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจงาน
สวนสาธารณะ  
จ านวน  65  คน 

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - พนักงานจ๎าง
มีทักษะ 
เพิ่มขึ้นเป็น
ร๎อยละ ๘๐ 

- ท าให๎เกิดความรู๎
ด๎านการบอน
ต๎นไม๎ใหญํมากขึ้น 
- ดูแล รักษา 
ต๎นไม๎หลังการ
บอนย๎ายได๎อยําง
ปลอดภัย 

งาน
สวนสาธารณะ  

กองชําง  

21 โครงการพัฒนา
บุคลากรด๎านงานซํอม
บ ารุงถนนและทางเท๎า 

- เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ทักษะและ
ประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
- เพื่อพัฒนางานด๎าน
การซํอมบ ารุงถนน
และทางเท๎าให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

- จัดอบรมบุคลากรให๎
ความรู๎เฉพาะด๎านงาน
ซํอมบ ารุงถนนและ
ทางเท๎า 

- - 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ร๎อยละ 
75 

- ผู๎เข๎าอบรมมี
ทักษะในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

งาน
สาธารณูปโภค  

กองชําง 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการพัฒนา
บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงาน 
ด๎านการเงิน 
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด๎าน
การเงินให๎มีความรู๎
และความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ /
หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติ 
งานด๎านการเงิน ดังตํอไปน้ี 
- ผู๎อ านวยการกองทุกกอง  
- รองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา/ส านัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงิน  
- เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎าน
การเงินของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง  8  แหํง    
 
  
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎ไป
ปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ 
การเบิกจํายเงินและ
หนังสือสั่งการมาก
ขึ้น 
-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความม่ันใจในการ
ตรวจสอบเอกสาร
กํอนการเบิกจํายได๎
อยํางถูกต๎องมากขึ้น  

- ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 

 

 
 
 

267  

แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสดุ 
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ
ให๎มีความรู๎และความ
เข๎าใจเก่ียวกับระเบียบ
ฯ /หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติ 
งานด๎านพัสดุ ดังตํอไปน้ี 
- ผู๎อ านวยการกองทุกกอง  
- รองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา/ส านัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการเงิน  
- เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎าน
การเงินของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง  8  แหํง    
 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎เข๎าอบรม
สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎ไป
ปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง
มากขึ้น 

-  ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับระเบียบฯ 
พัสดุที่เก่ียวข๎องและ
หนังสือสั่งการมาก
ขึ้น 
 

- ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการให๎
ความรู๎เรื่องภาษี
ท๎องถิ่น 
- ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
- ภาษีปูาย 
- ภาษีบ ารุง
ท๎องที่ 
 
 

-  เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจในบทบาท
อ านาจหน๎าที่ที่ถูกต๎อง
ของผู๎ที่เก่ียวข๎อง คือ 
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีและ
ผู๎ปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บภาษี 
- สร๎างความสัมพันธ๑
อันดีระหวํางผู๎มีหน๎าที่
เสียภาษี 

- ผู๎เข๎าขํายต๎องเสียภาษี  
โรงเรือนและที่ดิน , ภาษีปูาย 
และภาษีบ ารุงท๎องที่ 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทราบถึงการ
ปฏิบัติงาน
ของหนํวยงาน
มากขึ้น 

-  เกิดความเข๎าใจใน
บทบาทและอ านาจ
หน๎าที่ของแตํละฝุาย
โดยเฉพาะผู๎มีหน๎าที่
เสียภาษีและผู๎
ปฏิบัติหน๎าที่ในการ
จัดเก็บภาษี 
- ท าให๎การจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
- เกิดความสัมพันธ๑
อันดีระหวํางผู๎มี
หน๎าที่เสียภาษี 
 
 
 

- ฝุายพัฒนาฯ 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎าง 
สีขาว 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ๑
งานกํอสร๎างทุก
โครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณที่เทศบาล
ฯ ด าเนินการทั้งกํอน 
ระหวํางและหลังการ
กํอสร๎างให๎ประชาชน
บริเวณพื้นที่กํอสร๎างได๎
เห็นการท างานของ
เทศบาลฯ ทุกขั้นตอน 
-  เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการท างาน
ของผู๎รับจ๎างและ
คณะกรรมการการตรวจ
การจ๎างผู๎ควบคุมให๎
รัดกุมยิ่งขึ้น 
 

-  ออกประชาสัมพันธ๑ให๎
รับทราบโครงการ ให๎แกํ
1) ประชาชนบริเวณ
พื้นที่กํอสร๎างและ
ประชาชนทั่วไป 
2) ประธานชุมชน 
3) ผู๎แทนชุมชนที่มีค าสั่ง
แตํงตั้งเป็น
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 
4) คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 
5) สมาชิกสภาเทศบาล
เขตพื้นที่กํอสร๎าง 
6) คณะผู๎บริหาร
เทศบาลฯ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทราบถึงการ
ปฏิบัติงาน
ของหนํวยงาน
มากขึ้น 

-  ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบโครงการ
กํอสร๎างทุกโครงการ
ที่เทศบาลฯ 
ด าเนินการทุก
ขั้นตอน 
-  ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการ
ท างานของผู๎รับจ๎าง 
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างผู๎ควบคุม
งานเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 

- ฝุายพัสดุและ
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ส ารวจแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน  

-  เพื่อส ารวจข๎อมูล  
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด.ให๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและเป็น
ป๓จจุบัน 
-  เพื่อให๎เกิดความเป็น
ธรรมแกํผู๎ที่มาช าระภาษี
ให๎แกํเทศบาลฯ 
 

-  ออกส ารวจข๎อมูล
โรงเรือน  ที่ดิน และปูาย
ตามถนนสายตําง ๆ  
ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
-  ประสานกับที่ดิน
จังหวัด เพื่อขอข๎อมูล
และมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพย๑สินให๎ถูกต๎องและ
ใช๎เป็นข๎อมูลในการเรียก
เก็บภาษี  
 
 
 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ด าเนินการ
จัดเก็บภาษีได๎
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

-  เทศบาลฯ มี
รายได๎เพิ่มขึ้น 
-  ท าให๎การจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลฯ
ได๎ทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกต๎องและเป็น
ธรรม 
 

ฝุายแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย๑สิน 
กองคลัง 

 
 

  
 

271  แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑ 
ภาษีอากร 
ใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียม 
ตําง ๆ 
 

-  เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ทราบถึง
รายละเอียดเก่ียวกับ
การเสียภาษี 
-  เพื่อเป็นการ
ชักชวนให๎ประชาชน
มาช าระภาษีให๎
ถูกต๎องรวดเร็ว 
และเป็นธรรม 
-  เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
เสียภาษีให๎กับ
ท๎องถิ่นซ่ึงจะได๎
น าไปพัฒนาท๎องถิ่น
ให๎เจริญก๎าวหน๎า 
 

-  ด าเนินการจัดท าปูายโฆษณา 
ฯลฯ ประชาสัมพันธ๑การช าระ
ภาษีทางเสียงตามสาย วารสาร
เทศบาล สื่อมวลชนตํางๆ และ
ออกประชาสัมพันธ๑ตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ 
-  จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑
และเตือนให๎ประชาชนมาช าระ
ภาษีแตํเน่ินๆ 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บ
ภาษีของ
เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 -  เทศบาลฯ  
สามารถพัฒนา 
การจัดเก็บรายได๎
ตามเปูาหมาย
ก าหนด 
-  ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ 
- สร๎างภาพลักษณ๑ 
ที่ดีให๎กับเทศบาฯ 

ฝุายพัฒนา
รายได๎ 

กองคลัง 
 

 

 
 

272  

แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการบริการ
ตํอสัญญาตลาด
และการเชํา
ทรัพย๑สินของ
เทศบาลฯ นอก
สถานที่และนอก
เวลาราชการ 
 

-  เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ออกไป
รับบริการการตํอสัญญา
การเชําสิทธิของตลาด   
ทั้ง  4  ตลาดของเทศบาล  
รวมทั้งการตํอสัญญาการ
เชําอาคารพาณิชย๑และการ
เชําสิทธิตําง ๆ  ของ
เทศบาลฯ 
 

-  ประชาสัมพันธ๑ให๎ 
ผู๎ที่ท าสัญญาได๎ทราบ
กํอนหมดสัญญา 
-  ออกบริการตํอ
สัญญาทั้งตลาด 
สระทอง ตลาดโต๎รุํง  
ตลาดหนองแคน และ
ตลาดทุํงเจริญ นอก
เวลาราชการ 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บ
ภาษีของ
เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ได๎รับ
รายได๎เพิ่มขึ้น   
ตรงตามก าหนด 
สามารถน าเงินไป
พัฒนาได๎เร็วขึ้น 
-  ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ  
-  สร๎างภาพพจน๑ที่ดี
ให๎กับเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

ฝุายจัดหาฯ 
กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- จัดซ้ือครุภัณฑ๑ ดังน้ี 
 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  2  ชุด 
แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๓ GHz หรือ
ดีกวํา  จ านวน  ๑ หนํวย 
- หนํวยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GHz 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB หรือชนิด  

- 
 
- 
 

 
 
 
 

- 
 
- 
 

 
 
 
 

313,000 
(งบเทศบาลฯ) 

32,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
 

 

- 
 
- 

 
 

 
 
 

 - การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยําง
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
- มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

- งาน
เลขานุการ 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   Solid State Disk ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ GB  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อย
กวํา ๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จ านวน  ๑  หนํวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   ๒) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล ดังน้ี 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core)  จ านวน  
๑ หนํวย  
- มีหนํวยความจ าหลัก(RAM)  
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวํา ๘ GHz 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB  จ านวน  
๑ หนํวย  
- มีจอภาพรองรับความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา ๑,๓๖๖ 
x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด 
ไมํน๎อยกวํา  12  น้ิว 

- 
 
 
 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 

21,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

  - งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   - มี DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อย
กวํา  ๑ ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อย
กวํา Wi – Fi  ( ๘๐๒.๑๑b, 
g, n) และBluetooth 
3) จัดซ้ือเครื่องโทรสาร  
สามารถสํงเอกสารได๎   
ครั้งละ  20  แผํน  แบบใช๎
กระดาษธรรมดา  ความเร็ว
ในการสํงเอกสาร  ไมํเกิน  
๖  วินาที/แผํน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   4) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
ทึบ บานเปิดสูง  ๒  บาน 
ขนาด ๙๑.๕x ๑๘๓ ซม. 
จ านวน  ๖  หลัง 
5) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจก  
ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๒ หลัง 
6) จัดซ้ือเครื่องซักผ๎าระบบ
ก่ึงอัตโนมัติ ๒  ถัง  (ถังซัก
และถังป๓่นหมาด) ความจุถัง
ซักไมํน๎อยกวํา ๑๐ กก.  
จ านวน  ๑  เครื่อง 
7) จัดซ้ือเก๎าอ้ีส านักงานมี
พนักพิง สามารถปรับระดับ
ได๎ จ านวน  3  ตัว 
8) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
ก าลังไฟไมํต่ ากวํา ๘๐๐ VA  
จ านวน  ๒  เครื่อง 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

30,000 
 
 
 

10,000 
 
 

8,000 
 
 
 
 

4,500 
 
 

6,400 
 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

  - งานธุรการ 
 
 
 

- งานธุรการ 
 
 

- งานธุรการ 
 
 
 
 
- งานธุรการ 

 
 

- งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   8) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร๑
เลเซอร๑ชนิด LED/ขาวด า 
30 หน๎า/นาที จ านวน  ๒  
เครื่อง 
9) จัดซ้ือพัดลมไอเย็น  
ชนิด ๘ ลิตร ขนาด ๒๕.๑X
๔๕.๔x๙๑ ซม. ปรับความ
เย็นได๎ถึง ๔ ระดับ 
จ านวน ๑ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 

15,8๐๐ 
 
 

 
4,9๐๐ 

 
 

 

- 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 

  - ฝุาย
ทะเบียน 
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   10) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
(มีระบบฟอกอากาศ) ชนิด 
ติดผนัง ขนาดไมํต่ ากวํา 
24,000 BTU พร๎อมติดตั้ง
จ านวน 1 เครื่อง 
11) จัดซ้ือโทรทัศน๑สี แอล อี 
ดี (LED TV) ขนาดไมํต่ ากวํา 
32  น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
12) จัดซ้ือเตาอบไมโครเวฟ 
จ านวน  1 เครื่อง 
13) จัดซ้ือพัดลมโคจร ติด
ผนัง ขนาดใบพัดไมํน๎อยกวํา 
16 น้ิว จ านวน 5 ตัว 
14) จัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น 
ขนาดใบพัดไมํน๎อยกวํา  
16 น้ิว จ านวน 5 ตัว 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

28,๐๐๐ 
 
 
 
 

9,000 
 
 

13,000 
 

10,000 
 

 
5,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

  - งานรักษา  
 ความสงบฯ  
 ฝุายปูองกันฯ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   15) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑
พร๎อมอุปกรณ๑  จ านวน  1  
ชุด แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๓ GHz หรือ
ดีกวํา  จ านวน  ๑ หนํวย 
- หนํวยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GHz 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB หรือชนิด  
 

- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

16,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 

- 
 

 
 

 
 
 

  งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   Solid State Disk ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ GB  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อย
กวํา ๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จ านวน  ๑  หนํวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   16) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  1  ชุด แตํละ
ชุด ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกน
หลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จ านวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา  
1 GB 
-  RAM ชนิด DDR3  หรือดีกวํา
ไมํน๎อยกวํา 4  GB  จ านวน 1 
หนํวย 
-  HARD DISK ชนิด SATA หรือ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

22,000 - 
 
 
 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   ดีกวํา ความจุ  ไมํน๎อยกวํา 1TB 
จ านวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface) แบบ 
10/100/1000 base - t 
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา   
1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา 
มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว จ านวน 1 หนํวย  
17) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด  800  VA สามารถ
ส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 
นาที จ านวน  2 เครื่อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   18) จัดซ้ือเครื่องซักผ๎าฝา
บน ขนาดไมํน๎อยกวํา  12 
กิโลกรัม จ านวน 2 เครื่อง 
19) จัดซ้ือเครื่องดูดฝุุน 
ก าลังไฟไมํน๎อยกวํา 
1,200  วัตต๑ ความจุ  
20  ลิตร จ านวน 1 
เครื่อง 
20) จัดซ้ือเครื่องปรับ 
อากาศ  ขนาดไมํน๎อยกวํา  
24,000 BTU พร๎อม
ติดตั้ง จ านวน  1  เครื่อง 
21) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑
ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED 
ขาวด า (18 หน๎า/นาที) 
จ านวน  1  เครื่อง 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 

 
3,500 

 
 
 
 

35,000 
 
 
 

3,700 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

  งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   22) จัดซ้ือโต๏ะพับ
อเนกประสงค๑ ขนาด  
0.75 x 1.80 x 0.75  
เมตร  จ านวน  60  ตัว 
23) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวม
ชนิดมีพนักพิง จ านวน  
100  ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 

80,000 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

  งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
สถานธนานุบาล  
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
สถานธนานุบาล   ดังน้ี 
๑) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  1  ชุด 
ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 
แกนหลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จ านวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก มี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อย
กวํา 1 GB 
  

- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

79,900 
(งบธนานุบาล) 

22,000 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
 

 

- 
 
- 

 
 

 
 
 

- สถานธนา- 
นุบาล 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

-สถาน 
ธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   -  RAM ชนิด DDR3  หรือดีกวํา
ไมํน๎อยกวํา 4  GB  จ านวน 1 
หนํวย  
-  HARD DISK ชนิด SATA หรือ
ดีกวํา ความจุ  ไมํน๎อยกวํา 1TB 
จ านวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface) แบบ 
10/100/ 
1000 base - t หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา   1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา 
มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 น้ิว จ านวน 1 หนํวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   2) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
ก าลังไฟไมํต่ ากวํา ๘๐๐ VA 
จ านวน  2  เครื่อง 
3) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด 
Dot Matrix Printer แบบ
แครํสั้น  จ านวน  2 เครื่อง 
ประกอบด๎วย 
- จ านวนหัวพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 
24 เข็ม 
- ความกว๎างในการพิมพ๑ไมํ
น๎อยกวํา 80 คอลัมน๑  
- มีความเร็วขณะพิมพ๑รําง 
ขนาด 10 ตัวอักษรตํอน้ิว 
ได๎ไมํน๎อยกวํา 400 
ตัวอักษรตํอวินาที 
- มีความละเอียดไมํน๎อยกวํา 
360x360 dpi 
 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 

6,4๐๐ 
 

 
44,0๐๐ 

 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   4) จัดซ้ือเครื่องบันทึกกล๎อง
วงจรปิด  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย 
- บันทึกภาพความละเอียด 
1280 x 720 P 
- การแสดงภาพออกแบบ 
VGA , HDMI 1080P 
- ดูผํานมือถือระบบออนไลน๑ 
Lan , Cioud 
- ตัวเก็บข๎อมูล 1 TB 
- ใช๎สายสัญญาณชนิด  
RG6 Cable 
 
 
 
 

- - 7,500 - 
 

 
 
 
 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 
 
 

โครงการติดตั้ง
ผ๎ามําน 
ห๎องประชุม 
สุนทรเทพ   
 
 

- เพื่อให๎มีความ
สวยงาม 

- ติดตั้งผ๎ามําน 
ห๎องประชุมสุนทรเทพ   
ประกอบด๎วย 
 - ผ๎ามํานหน๎าตําง จ านวน  
๑๐  บาน 
- ผ๎ามํานประตู จ านวน  ๒  
บาน 
- ผ๎ามํานเวที จ านวน ๑  ผืน 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

104,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- ติดตั้งผ๎ามําน
ห๎องประชุม
สุนทรเทพ ๑ ชุด 

 

- ห๎องประชุมมี
ความสวยงาม 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

4 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท า 
ตู๎โชว๑โลํรางวัล 
ของส านักงาน
เทศบาล 

- เพื่อการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนทั่วไป
รับทราบ 

- จัดท าตู๎โชว๑โลํรางวัล  
ให๎ประชาชนทั่วไปรับทราบ  
บริเวณหน๎าส านัก
ปลัดเทศบาล  จ านวน   
๑  รายการ 

- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 - จัดท าตู๎โชว๑
ประชาสัมพันธ๑ 
โลํรางวัล 
บริเวณหน๎า
ส านักปลัดฯ
จ านวน  ๑  
รายการ 

 

- ประชาชนผู๎มา
ติดตํอราชการ 
และบุคลากรใน
สังกัด ได๎รับทราบ 
รางวัลส าคัญตํางๆ   
ที่เทศบาลได๎รับ   
ท าให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 
 
 

โครงการปรับปรุง
ห้องน  าอาคาร
ส านักงานเทศบาล  
(หลังใหม่) 
จ านวน ๓  ชั น 
 

- เพื่อปรับปรุง
ห้องน  า  ให้มีความ
สะดวกเหมาะสม  
เกิดความประทับแก่
ผู้ใช้บริการ 

- ปรับปรุงห้องน  าส านักงาน
เทศบาล (หลังใหม่) จ านวน   
๓  ชั น 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

๙๕๖,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- ปรับปรุง
ห้องน  า
ส านักงาน
เทศบาล  
จ านวน  3  ชั น 

 

- เกิดความ
เหมาะสมของ
อาคารสถานที่และ
ความสะดวก 
ในการใช้งาน 
 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

6 โครงการกํอสร๎าง
ศาลาพักผํอนงาน
ปูองกันฯ 

- เพื่อให๎มีสถานที่ให๎
ประชาชนมา
พักผํอนและติดตํอ
ราชการ 
- เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ปูองกันฯใช๎เป็น
สถานที่พักผํอน 
-เพื่อใช๎พื้นที่ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

- กํอสร๎างศาลาพักผํอน
โครงสร๎างเหล็ก ขนาด 
12.25x5.5 เมตร 1 ชั้น  
จ านวน 1 หลัง 

- - 350,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- - - มีสถานที่
พักผํอนส าหรับ
ประชาชน 
จ านวน 1 หลัง  
ประชาชนพึง
พอใจ 80% 

- ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจใน
การติดตํอราชการ 
- สถานที่งาน
ปูองกันเป็น
ระเบียบสวยงาม 
และมี
ประสิทธิภาพ 

งานปูองกันฯ 
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 
-  เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานได๎
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
กองสวัสดิการสังคม ดังน้ี 
1) จัดชื้อรถเข็นผู๎ปุวยพับ
ได๎  ท าจากเหล็กชุบ
โครเม่ียม  ล๎อยางตัน ล๎อ
หน๎า 20 ชม.ล๎อหลัง 59 
ชม. เป็นลักษณะล๎อ
จักรยานพร๎อมวงแหวน
ชํวยเข็นและเบรกล๎อ 2 
ข๎าง เบาะน่ังเป็นหนัง
เทียมสีน้ าเงินนาดใหญํ 4 
ชม. พับเก็บได๎ 
ที่วางเท๎าเป็นอลูมิเนียมพับ
งอและปรับสูงต่ าได๎ 
น้ าหนักตัวรถเข็น 19 
กิโลกรัม  รับน้ าหนักผู๎ปุวย
ได๎ถึง 100 กิโลกรัม 
จ านวน  2 คัน  

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

242,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

242,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

242,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 

- ด าเนินการ
จัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 

- ปฏิบัติงาน
สะดวกรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
- มีอุปกรณ๑
เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานอยําง
พอเพียง 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   2) จัดซ้ืออุปกรณ๑ชุด
ควบคุมประตูอัตโนมัติ ใน
ศูนย๑บริการรํวมแบบ
เบ็ดเสร็จจ านวน 1 ชุด 
พร๎อมติดตั้ง 
3) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวม
ส าหรับ ประชาชนติดตํอ
ประสานงานศูนย๑บริการ
รํวมแบบเบ็ดเสร็จ จ านวน  
10 ตัว 
4) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวม
พนักงาน จ านวน 20 ตัว 
5) จัดซ้ือพัดลมติดผนัง
พร๎อมติดตั้งในศูนย๑บริการ
รํวมแบบเบ็ดเสร็จ จ านวน 
6 ตัว 
 

- 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

60,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

100,000 
 

12,000 
 

60,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

100,000 
 

12,000 
 

60,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

100,000 
 

12,000 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการ
พัฒนาการ
ให๎บริการ
ประชาชน
ศูนย๑บริการรํวม
แบบเบ็ดเสร็จ 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มรายการ
และคุณภาพที่
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 
- เพื่อพัฒนาให๎ 
ศูนย๑บริการฯ  
มีความพร๎อม 
สวยงาม มีศักยภาพ
การให๎บริการ 

- พัฒนาการให๎บริการ
ประชาชนศูนย๑บริการรํวม
แบบเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 
1) จัดหาหนังสือ วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ๑ รายวัน รายป๓ก 
หรือรายเดือน 
2) จัดตกแตํงเคาน๑เตอร๑
บริการสํวนหน๎าให๎เหมาะสม 
สวยงาม ทดแทนอันเดิม 
3) จัดหาเสื้อนอกส าหรับ
บริการประชาชน ชาย-หญิง 
ประจ าห๎องถํายบัตร
ประชาชน 
4) จัดหาเครื่องดื่มประเภท
กาแฟ ส าหรับประชาชน 
ที่มารอรับบริการใน
ศูนย๑บริการประชาชน 
5) จัดหาของเลํนส าหรับเด็ก
และชองเลํนเด็กมุมเด็กเลํน 

27,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานที่
ปฏิบัติงานที่ได๎
มาตรฐาน 

- สามารถเพิ่ม
รายการและ
คุณภาพการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 
- ศูนย๑บริการรํวม
แบบเบ็ดเสร็จ 
มีความพร๎อม 
สวยงาม มี
ศักยภาพการ
ให๎บริการ 
- ประชาชนและ
ผู๎ใช๎บริการทุกคน
มีความพึงพอใจใน
การให๎บริการของ
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองคลัง 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองคลัง  ดังน้ี 
 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  5  ชุด แตํ
ละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๓ GHz หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑ หนํวย 
- หนํวยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GHz 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB หรือชนิด 

- 
 

- 

- 
 

- 

164,500 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

- 
 

- 

- 
 

- 

- กองคลัง
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   Solid State Disk ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ GB  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อยกวํา 
๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio ไมํ
น๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จ านวน  ๑  หนํวย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   2) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 va สามารถ
ส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 
นาที จ านวน  5 เครื่อง   
3) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน๎า/นาที) จ านวน  5 
เครื่อง 
4) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED สี 
(18 หน๎า/นาที) จ านวน  1 
เครื่อง 
5) จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร 
ขนาด 1.00 ม. x 2.30 ม. x 
หนา 0.40 ม. (แบบเหล็ก)
จ านวน 1 หลัง 
6) จัดซ้ือตู๎เหล็กชนิด 2 บาน 
จ านวน  1  ตู๎ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

16,000 
 
 
 

16,500 
 
 
 

12,000 
 

 
35,000 

 
 
 
 

5,000 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติ 
งานได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองวิชาการ
และแผนงาน  ดังน้ี 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  1  ชุด 
แตํละชุด ประกอบด๎วย 
- หนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา 2.7 GHz จ านวน  
๑ หนํวย มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB 
- หนํวยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GB 
- หนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ชนิด SATA  

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

351,200 
 (งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- กองวิชาการ 
และแผนงาน 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 80% 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
-งานบริการ 
และเผยแพรํ 
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แบบ ผ 01 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB จ านวน  
๑  หนํวย 
- DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อย
กวํา ๑ ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าท๑ 
- มีจอภาพแบ  LCD หรือ
ดีกวํา  มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.๕ น้ิว  
จ านวน  ๑  หนํวย 
 

        

 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   ๒) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก  จ านวน  2  ชุด 
ส าหรับงานประมวลผล ดังน้ี 
-มีหนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกน
หลัก (๒ Core)  จ านวน  
๑ หนํวย  
- มีหนํวยความจ าหลัก(RAM)  
ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวํา ๘ GHz 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล  
(Hard drive) ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา ๑ TB  จ านวน  
๑ หนํวย  
- มีจอภาพรองรับความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา ๑,๓๖๖ 
x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด 
ไมํน๎อยกวํา  12  น้ิว 

- - 42,000 - -   - งานบริการ
และเผยแพรํ

วิชาการ 
- งานบริการ
ข๎อมูลขําวสาร

ท๎องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   - มี DVD – RW หรือดีกวํา  
จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อย
กวํา  ๑ ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อย
กวํา Wi – Fi  ( ๘๐๒.๑๑b, 
g, n) และBluetooth 
3) จัดซ้ือจอภาพโปรเจคเตอร๑ 
พร๎อมขาตั้งในตัว เส๎นทแยง
มุม 150 น้ิว ขนาดของจอ 
96x120 น้ิว เน้ือจอรับภาพ
สีขาว มีขาตั้งม๎วนเก็บในกลํอง
ได๎  ขาตั้งจอภาพแบบ 3 ขา 
ท าด๎วยโลหะ จ านวน 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริการ
และเผยแพรํ

วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   4) จัดซ้ือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร๑ ความสวําง 
5,200 ANSI  Lumens 
ความละเอียด (XGA) 
1,024X 768 พิกเซล 
LCD Panel 0.79 น้ิว 
จุดเชื่อมตํอสัญญาณ 
HDMI คํา Contrast 
3,000:1  อัตราสํวน 
4:3 ความชัดเจน
3,000:1 จ านวน 2 
เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

131,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - งานบริการ
และเผยแพรํ

วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   5) จัดซ้ือชุดตู๎ล าโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
ขนาดล าโพงไมํต่ ากวํา 15 
น้ิว ก าลังวัตต๑ ไมํน๎อยกวํา 
450 วัตต๑  , มีชํอง USB 
- เลํน MP3 ได๎ มี ไมล๑ลอย 
1 คูํ จ านวน 4 ตู๎ 
6)  จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 3 KVA มีก าลังไฟด๎าน
นอกไมํน๎อยกวํา  3 KVA 
(2,100 วัตต๑) สามารถ 
ส ารองไฟฟูาที่ Full load 
ได๎ไมํน๎อยกวํา 5 นาที  
จ านวน 1 เครื่อง   
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

30,000 
 
 
 
 
 
 

35,000 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

  -งานบริการ 
และเผยแพรํ 
 
 
 
 
 

- งาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   7) จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาด ไมํน๎อยกวํา 
21.5 น้ิว จ านวน  1  จอ 
- มีขนาดไมํน๎อยกวํา 21.5 
น้ิว 
- รองรับความละเอียด การ
แสดงผลไมํน๎อยกวํา 1,920 
x 1080 Pixel 
- มี Refresh ไมํน๎อยกวํา 
60 Hz 
8) จัดซ้ือเก๎าอ้ีส านักงานมี
พนักพิง สามารถปรับระดับ
ได๎ จ านวน  10  ตัว 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

4,700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

  -งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   9) จัดซ้ือเครื่องโทรศัพท๑ 
ไร๎สายโชว๑เบอร๑โทร จ านวน 
๑ เครื่อง 
10) จัดซ้ือเก๎าอ้ีผู๎บริหารมี 
โช๏คปรับระดับความสูง  
11) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนทรงสูง
ด๎านบนกระจก + ด๎านลําง
ทึบ ขนาด กว๎างไมํน๎อยกวํา 
91 ซม. ลึกไมํน๎อยกวํา 45 
ซม. สูงไมํน๎อยกวํา  180  
ฃม. จ านวน  2  ตู๎ 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 
 
 

2,200 
 

12,400 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -งานวิเคราะห๑ฯ 
   
 
  -งานจัดท า 

งบประมาณ 
-งานจัดท า 
งบประมาณ 

-งานวิเคราะห๑ฯ 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   12)  จัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 va 
สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํ
น๎อยกวํา 15 นาที จ านวน  
2  เครื่อง   
13) จัดซ้ือกล๎องวีดีโอพร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน 2 ชุด 
ประกอบด๎วย  

- ความละเอียดชนิด Full  HD 
  (1080) 
บันทึกภาพลง SD ได๎ ชม
ภาพแบบออพทิคัลได๎ ไมํ
น๎อยกวํา 12 เทํา ชมภาพ
แบบดิจิตอลได๎ไมํน๎อยกวํา 
25 เทํา 
-ไมโครโฟนชนิด Short gun 
พร๎อมอุปกรณ๑ที่เก่ียวข๎อง  
 

- 
 

 
 
 
- 

- 
 

 
 
 
- 

6,400 
 

 
 
 

174,000 

- 
 

 
 
 
- 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 -งานวิเคราะห๑ฯ 
-งานจัดท า 
งบประมาณ 

 
 

-งานบริการ
ข๎อมูลขําวสาร

ท๎องถิ่น 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ๑         
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอ 
-  เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม  ดังน้ี 
1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อุปกรณ๑  จ านวน  2  ชุด แตํ
ละชุด ประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกน
หลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 
GHZ  จ านวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 
1 GB 
-  RAM ชนิด DDR3  หรือ
ดีกวําไมํน๎อยกวํา  4  GB 

7,908,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,176,000 
(งบเทศบาลฯ) 

46,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,472,400 
(งบเทศบาลฯ) 

44,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 

- สํงเงินผํานระบบ
คอมพิวเตอร๑ได๎
อยํางถูกต๎อง 
ทันเวลา 
- ไมํสิ้นเปลือง
ทรัพยากร
ส านักงาน 
- การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยําง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
- รายได๎จากการ
จัดเก็บคําบริการ
เก็บ ขน ก าจัดมูล
ฝอยภายในเขต
เทศบาล เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ  
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   
 
 
 

-  HARD DISK ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ความจุ ไมํน๎อย
กวํา 1TB จ านวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface)  
แบบ 10/100/1000 
base - t หรือดีกวํา จ านวน
ไมํน๎อยกวํา  1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกวํา มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา 600 :1 และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 น้ิว 
จ านวน 1 หนํวย 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน๎า/นาที) จ านวน 2 
เครื่อง 
3) จัดซ้ือจักรยานยนต๑  
- เครื่องยนต๑ ๔ จังหวะ ขนาด
ไมํต่ ากวํา 110 CC  
- ระบบเกียร๑ธรรมดา 
- ระบบเบรก ล๎อหน๎า ดิสก๑
เบรก, ล๎อหลัง ดิสก๑เบรก 
- ระบบสตาร๑ท อยํางน๎อย
สตาร๑ทด๎วยเท๎า 
4) จัดซ้ือรถยนต๑บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบอัดท๎ายชนิดราง
สไลด๑ ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
12 ลบ.ม. ก าลัง 220 แรงม๎า 
ชนิด 6 ล๎อ จ านวน 1 คัน 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

38,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,750,000 

6,600 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,750,000 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  - งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ 
- งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ 

 
 

 
 

- งานรักษา
ความสะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   5) จัดซ้ือรถยนต๑บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร๑
หรือแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอยตอนท๎ายหลังเก๐ง ติดตั้ง
เครื่องยกภาชนะรองรับมูล
ฝอยท างานด๎วยระบบ 
ไฮโดรลิค ปริมาตรถังบรรจุมูล
ฝอยไมํน๎อยกวํา 4 ลบ.ม. 
เครื่องยนต๑ดีเซลมีก าลังไมํน๎อย
กวํา 110 แรงม๎า ชนิดรถ 6 
ล๎อ จ านวน 1 คัน 
6) จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีน
ตะขาบ เครื่องยนต๑ดีเซล 
ขนาดไมํต่ ากวํา 150 แรงม๎า 
น้ าหนักบรรทุกไมํต่ ากวํา 
21,700 กิโลกรัม จ านวน  
1 คัน 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,280,000 
 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,280,000 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,280,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

  - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานรักษา
ความสะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   
 
 
 

7) จัดซ้ือรถปิ๊คอัพที่ติดตั้งถัง
บรรจุขยะมูลฝอยประตู
ด๎านข๎างแบบปีกนก ใต๎ถังกัก
เก็บน้ าเสีย ขนาดบรรจุไมํ
น๎อยกวํา 3 ลบ.ม. ขนาด
เครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน 
8) จัดซ้ือเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต๑เบนซิน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 15 แรงม๎า 
จ านวน 2 เครื่อง 
9) จัดซ้ือรถเข็นเก็บขยะ 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
400 ลิตร จ านวน 20 คัน 
10) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎า
แบบสะพายไหลํ ขนาดไมํต่ า
กวํา 1.5 แรงม๎า จ านวน 4 
เครื่อง 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 

90,000 
 

 
38,000 

 

1,400,000 
 
 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
90,000 

 
 

42,000 
 

1,400,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

 
90,000 

 
 
42,000 

- 
 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 

90,000 
 

 
42,000 

- 
 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 

 
90,000 

 
 
42,000 

 
 
 

 - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 
 
 

 
- งานรักษา
ความสะอาด 

 
 

- งานรักษา
ความสะอาด 

 
- งานรักษา
ความสะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   
 
 
 

11) จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร๑
ท าด๎วยเหล็กหนามีฝาปิด-
เปิด แบบเปิดได๎เองเม่ือ
ปลดล็อก ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 4 ลบ.ม. จ านวน 
4 ถัง 
12) จัดซ้ือจัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก ไมํมีลิ้นชักขนาด 3 
ฟุต จ านวน 2 ตู๎ 
13) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 
(30 หน๎า/นาที)   จ านวน 2 
เครื่อง 
14) จัดซ้ือรถเข็นฉุกเฉิน
แบบ 4 ลิ้นชัก ท าจากสแตน
เลส ไมํเป็นสนิมมี 4 ล๎อ 
จ านวน 1 คัน 
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- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
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 - งานรักษา
ความสะอาด 

 
 

 
 
- งานธุรการ 

 
 

 
- งานศูนย๑ฯ 

 
 
 

- งานศูนย๑ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   15) จัดซ้ือรถบรรทุกปิ๊กอัพ 4 
ประตู  ขนาดไมํต่ ากวํา 
2,400 ซีซี  จ านวน 1 คัน 
16) จัดซ้ือเครื่องสแกน
ลายน้ิวมือ รุํน RUR 4500 
จ านวน 1 เครื่อง 
17) จัดซ้ือถังดับเพลิง  ชนิด 
C ใช๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ 
หรือ น้ ายา เหลวระเหยที่ไมํมี
สาร CFC  จ านวน 2 ถัง 
18) จัดซ้ือตู๎ล าโพง
อเนกประสงค๑ ขนาด 15 น้ิว 
แบบเคลื่อนที่  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย ไมค๑ลอย 2 อัน
สายสัญญาณ AV หัวแจคดอก
บัว ความยาว 30 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   
 
 
 

19) จัดซ้ือผ๎ามํานก้ัน
ระหวํางห๎องและเตียงผู๎ปุวย 
จ านวน  3  ห๎อง  ดังน้ี 
- ห๎องตรวจของแพทย๑ 
- ห๎องสังเกตอาการ 
- ห๎องนวดแผนไทย 
20) จัดซ้ือเครื่องปรับ 
อากาศขนาดไมํน๎อยกวํา  
18,000  BTU พร๎อมติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง 
21) จัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 3 KVA มีก าลัง
ไฟด๎านนอกไมํน๎อยกวํา  3 
KVA (2,100 วัตต๑) 
สามารถส ารองไฟฟูาที่ Full 
load ได๎ไมํน๎อยกวํา 5 นาที  
จ านวน 1 เครื่อง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   22) จัดซ้ือตู๎โชว๑ขนาดไมํเกิน 
80x2.50x2.50 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

20,000 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 
 

 - งานศูนย๑ฯ 
 

 

12 โครงการจัดท า 
ตู๎เก็บบัตรและ
ประวัติผู๎ปุวยแบบ
ติดผนัง 

- เพื่อใช๎ในการเก็บ
บัตรและประวัต ิ
ผู๎ปุวยที่มารับบริการ 

- จัดท าตู๎เก็บบัตรและประวัติ 
ผู๎ปุวยแบบติดผนัง ขนาดสูง 
220 ซม. กว๎าง 120 ซม. มี 
5 ชั้น ๆ ละ 6 ชํอง แตํละชํอง
กว๎าง 20 ซม. สูง 43 ซม. 
จ านวน  3  ตู๎ 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- การ
ปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถค๎นหา
ตรวจสอบประวัติ
ผู๎ปุวยได๎รวดเร็ว
ขึ้น 

- งานศูนย๑ฯ 
 

 

13 โครงการซ้ือที่ดิน 
ในการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

- เพื่อบริหารจัดการ
ขยะและแก๎ไขป๓ญหา
ขยะล๎นเต็มที่มีมานาน
แล๎ว 
- รองรับขยะใหมํที่
เพิ่มทวีตามความ
เจริญของบ๎านเมือง 

- ซ้ือที่ดินเพื่อการก าจัดขยะ
มูลฝอยบริเวณใกล๎เคียง 
จ านวน 6 แปลง รวมเน้ือที่  
29 ไรํเศษ 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
จัดการขยะได๎
เกิน 80% 

- - แก๎ไขป๓ญหาขยะ
ล๎นเต็มที่มีมานาน
แล๎ว 
- มีพื้นที่รองรับ
ขยะใหมํและแก๎ไข
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม
ได๎ 

- งานศูนย๑ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการ 
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
กองชําง 

- เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานคลํองตัว 
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อแก๎ป๓ญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 
- เพื่อใช๎ในเจาะ 
ซํอมติดตั้งไฟฟูาแสง
สวํางและงานติดตั้ง
ปูายตํางๆ  
- เพื่อตรวจสอบ
กระแส ไฟฟูาและเช็ค
ระบบความสมดุลย๑
ไฟฟูา 

จัดซ้ือครุภัณฑ๑กองชําง  ดังน้ี 
 
1) จัดซ้ือรถบรรทุกหกล๎อ
(ดีเซล) ก าลังไมํต่ ากวํา  
130 แรงม๎า พร๎อมกระบะ
และหลังคา จ านวน 1 คัน 
2) จัดซ้ือรถยนต๑บรรทุกขยะ  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 130 
แรงม๎า ชนิดเปิดข๎างเทท๎าย 
จ านวน 1 คัน 
3) จัดซ้ือรถตักหน๎าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ ไมํ
น๎อยกวํา  90  แรงม๎า 
จ านวน 1 คัน 
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- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

208,500 
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- 
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10,791,900 
 (งบเทศบาลฯ) 
 1,250,000 

 
 
 

2,119,000 
 
 
 

 
3,300,000 
 

 
 
 
 

8,925,500 
 (งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 

2,119,000 
 
 

 
 

3,300,000 
 

 

8,925,500 
 (งบเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 

2,119,000 
 
 

 
 

3,300,000 
 

 
 

- ด าเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 

- การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยําง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองชําง 
 

- งานวิศวกรรม
จราจร 

 
 

-งาน
สวนสาธารณะ 
 
 
 
-งานสาธาร 

ณูปโภค 
 

 
 

317 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  
ไมํน๎อยกวํา  130 แรงม๎า 
แบบกระบะเทท๎าย 
จ านวน 1 คัน 
5) จัดซ้ือป๓้มไฮดรอลิคตํอ
สายไฟฟูา รุํน  Ander son 
type up to 500 kcm 32 
mm  จ านวน  1  เครื่อง 
6) จัดซ้ือสวํานไฟฟูาแบบ
กระแทกขนาดกลาง หมุน
เกลียว เ ข๎า– ออกได๎ 
- ใช๎ไฟ 220 v. 
7)  จัดซ้ือสวํานไฟฟูาชนิด
กระแทกได๎ความเร็ว 2 ระดับ 
ก าลังไฟ 800 w  ของการ
เจาะคอนกรีต 20/16 มม. 
น้ าหนัก 2.6 กิโลกรัม 
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  - ฝุายการโยธา 
 
 
 
- งานไฟฟูา 
 
 
 
- งานไฟฟูา 
 
 
 
 
- งานไฟฟูา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8) จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 
 16 น้ิว  4 ใบพัด แบบใช๎
รีโมท  จ านวน  10  ตัว 
9) จัดชื้อป๓้มตํอสายไฮดรอลิค 
สามารถตํอขนาดของสายได๎
ตั้งแตํ 16-400 ตร.มม. 
10) จัดซ้ือตู๎น้ าดื่ม (เย็น) แบบ 
1 หัว ท าความเย็นต่ าสุด 3 C 
ระบบควบคุมความเย็น
อัตโนมัติ ถังค้ าบรรจุปริมาณ
น้ าได๎ประมาณ 5 แกลลอน 
ถังบรรจุน้ าเย็น 3 ลิตร ขนาด 
220/50 Hz น้ าเย็นได๎ 79 
วัตต๑ 
11) จัดซ้ือ Countdown 
Timer LED ขนาด 400 มม. 
ชนิดหลอด LED 3 สี จ านวน  
8  ชุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   12) จัดซ้ือเครื่องควบคุม
สัญญาณไฟจราจร 8 เฟส 
ชนิดแรงดัน AC 110V และ 
AC 220 V สามารถตั้งเมนู
การท างานได๎  32  เมนู  
สามารถใช๎ส าหรับการส ารอง
ข๎อมูลและการก๎ูข๎อมูลได๎  
สนับสนุนการเชื่อมตํอกับ
ปุุมกดคนเดินข๎าม 
13)  จัดซ้ือเก๎าอ้ีทรงหลุยส๑ 
ชุดประธาน ประกอบด๎วย 
เก๎าอ้ีไม๎เน้ือแข็งเบาะสปริง หุ๎ม
เน้ือผ๎าหลุยส๑เดินเส๎นทอง 
จ านวน 1 ตัว พร๎อมโต๏ะเคียง  
จ านวน  1  ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14) จัดซ้ือแทํนกลําวรายงาน 
(โพเดี่ยม) จ านวน  2  ชุด 
15) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมี
พนักพิง จ านวน  160  ตัว 
16) จัดซ้ือเก๎าอ้ีพลาสติก ชนิด
มีพนักพิง จ านวน  400  ตัว 
17) จัดซ้ือเต็นท๑ทรงโค๎ง 
ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  ยาว  
8.00  เมตร  พร๎อมผ๎าใบคลุม  
จ านวน  4  หลัง 
18) จัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน 
1  ชุด ประกอบด๎วย 
- เก๎าอ้ีประธาน 1 ตัว 
- เก๎าอ้ีประกอบ 2 ตัว 
- โต๏ะกลาง  1  ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19) จัดซ้ือผ๎าใบเต็นท๑ ขนาด
กว๎าง  4.00 เมตร  ยาว 
12.00 เมตร จ านวน  8 ชุด 
20) จัดซ้ือผ๎าใบเต็นท๑ ขนาด
กว๎าง  4.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร จ านวน  8 ชุด 
21) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมี
พนักพิง จ านวน  1๒๕  ตัว 
22) จัดซ้ืออาสนะสงฆ๑ จ านวน  
10  ตู๎ 
23) จัดซ้ือเต็นท๑ทรงโค๎ง 
ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  ยาว  
8.00  เมตร  พร๎อมผ๎าใบคลุม  
จ านวน  4  หลัง 
24) จัดซ้ือโต๏ะพับ
อเนกประสงค๑ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 0.60x1.80x0.75 
เมตร  จ านวน  40  ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   25) จัดซ้ือเครื่องเจียร๑ไฟฟูา 
ก าลังไฟฟูา 710  วัตต๑  
ขนาดใบ  4  น้ิว  ความเร็ว
รอบ  11000  รอบ/นาที 
จ านวน  2  เครื่อง 
26) จัดซ้ือสวํานไฟฟูา ก าลัง
ไฟ 550 วัตต๑ ความเร็วรอบ 
0-2,700  รอบ/นาที ของ
การเจาะไม๎ 20 มม. จ านวน  
2  เครื่อง 
27) จัดซ้ือสวํานไฟฟูา ก าลัง
ไฟ 720 วัตต๑ ความเร็วรอบ 
1,200-2,900  รอบ/นาที 
จ านวน  2  เครื่อง 
28) จัดซ้ือบันไดสเตนเลส 
ทรง A 12 ฟุต ขนาด  12  
ขั้น  จ านวน  5  ตัว 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

4,400 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 

9,000 
 
 
 

16,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

  - งาน
สวนสาธารณะ 
 

 
 

- งาน
สวนสาธารณะ 
 
 
 

- งาน
สวนสาธารณะ 
 
 

- งาน
สวนสาธารณะ 
 

 

323 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29) จัดซ้ือเลื่อยวงเดือนไฟฟูา 
ก าลังไฟฟูา 1,050 วัตต๑ ใบ 
ตัด 7 น้ิว  ความเร็วรอบ 
4,700/นาที จ านวน 2 เครื่อง  
30) จัดซ้ือตู๎น้ าดื่มสแตนเลส 
ขนาดหัวก๏อก  จ านวน  5  หัว  
ก าลังไฟ  220 โวลต๑ ความจุ
น้ าขนาด  100  ลิตร  
จ านวน  2  เครื่อง 
31) จัดซ้ือเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา  5  กิโลวัตต๑  
เครื่องยนต๑เบนซิน  4  จังหวะ 
จ านวน 1 เครื่อง 
32) จัดซ้ือพัดลมไอน้ า ขนาด 
220 โวลต๑ บรรจุน้ าได๎ไมํน๎อย
กวํา  8  ลิตร  ปรับความ
แรงลมได๎  4  จังหวะ จ านวน  
10  เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33) จัดซ้ือชุดประแจแหวน
คูํ เบอร๑ 6,7-30,32 
จ านวน  1  ชุด 
34) จัดซ้ือชุดประแจบล็อก
ขนาดเบอร๑ 10-32 จ านวน  
1  ชุด 
35) จัดซ้ือชุดประแจแหวน-
ปากตาย  เบอร๑ 8 - 32 
จ านวน  1  ชุด 
36) จัดซ้ือไดร๑โวํสูบน้ า 
ขนาด  3  น้ิว 1 แรงม๎า  
220 V  จ านวน  4  เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการจัดซ้ือ 
ครุภัณฑ๑ 
ส านักการศึกษา 

-  เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน 
อยํางเพียงพอ 
-  เพื่อให๎การปฏิบัติ 
งานได๎รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดซ้ือครุภัณฑ๑ 
ส านักการศึกษา  ดังน้ี 
1)  จัดซ้ือโต๏ะเก๎าอ้ี 
นักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษา จ านวน 
60 ชุด ส าหรับใช๎ที่ 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน 
2)  จัดซ้ือโต๏ะเก๎าอ้ี
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มอก. 
จ านวน 60 ชุด ส าหรับ
ใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

 
 

- 

- 
  
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

2,232,510 
 (งบเทศบาลฯ)  

88,800 
 
 

 
 
 
100,800 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

 
 
 
        - 

- 
 
- 
 
 

 
 
 
    - 

- ด าเนินการ 
ซ้ือครุภัณฑ๑ 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
เวฬุวัน 

 
 
 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬุวัน 
 

 

 
 

326 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   3)  จัดซ้ือโต๏ะอาหาร
พร๎อมเก๎าอ้ีขนาดน่ัง 6 คน 
ระดับกํอนประถมศึกษา 
มอก.จ านวน 15 ชุด 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  
4) จัดซ้ือโต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียน
ระดับประถมศึกษา มอก. 
จ านวน 220 ชุด ส าหรับ
ใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาลวัด
เวฬุวัน 60 ชุด  โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 60 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ 100 ชุด   
5) จัดซ้ือโต๏ะเก๎าอ้ีครู  
จ านวน  10 ชุด ส าหรับใช๎
ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วัน 5 ชุด โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 5 
ชุด 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

33,000 
 
 
 
 
 

347,600 
 
 

 
 
 
 
 

40,000 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬุวัน 
 
 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 

327 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   6) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑
พร๎อมอุปกรณ๑  จ านวน  2  
ชุด แตํละชุดประกอบด๎วย 
-  CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 
แกนหลัก (4core) 
- ความเร็วไมํน๎อยกวํา  2.7 
GHZ  จ านวน 1 หนํวย 
- Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก มีหนํวย 
ความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา  
1 GB 
-  RAM ชนิด DDR3  
หรือดีกวําไมํน๎อยกวํา  4  
GB  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - 44,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -   ศูนย๑พัฒนา
เด็กและ

ศูนย๑เยาวชน
เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 
 

328 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   -  HARD DISK ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ความจุ ไมํน๎อย
กวํา 1TB จ านวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา 
จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network 
interface) แบบ 
10/100/1000 base - t 
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา  1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกวํา มี Contrast Ratio 
ไมํน๎อยกวํา 600 :1 และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 น้ิว 
จ านวน 1 หนํวย 
ส าหรับใช๎ที่  ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 ชุด และศูนย๑เยาวชน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

329 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   7) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 VA 
(480 watts)  
จ านวน  2  ชุด  ส าหรับใช๎ที่  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1 ชุด 
และศูนย๑เยาวชนเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 1 ชุด 
8) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาดไมํน๎อย
กวํา 24000 บีทียู  พร๎อม
ติดตั้ง  จ านวน 10 เครื่อง  
ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ จ านวน 4 เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
จ านวน 2 เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
จ านวน 4 เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

6,600 
 
 
 
 

 
 
280,000 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
- 
 

  ศูนย๑พัฒนา
เด็กและ

ศูนย๑เยาวชน
เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   9) จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร๎อม
อุปกรณ๑ 2 ชุด ประกอบด๎วย 
-Powered Mixer NPE 1,000 
W  1 เครื่อง 
-ล าโพงตู๎ 15 น้ิว จ านวน 2 ตู๎ 
-ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร  
พร๎อมขาตั้งยาว 2 ชุด 
-ไมโครโฟนไร๎สาย Sherman 
หรือ NPE ความถี่ 233-258 
MHz รับสัญญาณไกล 50-60 
เมตรส าหรับใช๎ที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 1 ชุดและ
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 1  
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   10) จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น ชนิด  
3 ก๏อก  จ านวน  8  ชุด  โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 4 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 3 ชุด
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎า
ม๎า 1 ชุด 
11) จัดซ้ือเครื่องฉายโปรเจคเตอร๑ 
สามารถเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ต 
ความสวํางแสงขาวและแสงสี 
Lumens 2700 LM  พร๎อม
จอภาพ ขนาด 70x70 น้ิว 
จ านวน 11 เครื่อง ส าหรับใช๎ที่
ส านักการศึกษา จ านวน 1 เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จ านวน 
5 เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน จ านวน 2 เครื่อง  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า 
จ านวน 1เครื่อง โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 2 เครื่อง 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 
 
 

- 

148,000 
 
 
 
 
 

275,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

  -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   12) จัดซ้ือถังเก็บน้ าขนาด 
2,000 ลิตร  จ านวน  5 ถัง 
ส าหรับใช๎ที่ โรงเรียนเทศบาล 
วัดเหนือ จ านวน 4 ถัง ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ถัง 
13) จัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาดสูง 120 ซม. ยาว 150 ซม. 
จ านวน 5 ตู๎ 
14) จัดซ้ือเก๎าอ้ีบุนวม ขนาด ๐.๖
x๑.๔๐  เมตร จ านวน 20 ตัว 
15) จัดซ้ือจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 18 น้ิว พร๎อม
ติดตั้ง  จ านวน 20 ตัว 
16) จัดซ้ือเครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวน 2 ชุด 
17) จัดซ้ือชั้นวางของ  18 ชํอง   
ขนาด 240x 90 x 30 ซม. 
ลายไม๎ จ านวน 2 ชุด 
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  -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 

-โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
 
 

  

333 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่     
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   18) จัดซ้ือชั้นวางของ 9 ชํอง  
ขนาด 240x60 ซม. มีฝาหลัง  
ลายไม๎ จ านวน 3 ชุด 
19) จัดซ้ือชั้นกระเบื้องไม๎ยาง 2 
ชั้น  ขนาด 75x52x60  ซม.มีฝา
หลัง ลายไม๎ จ านวน 3 ชุด 
20) จัดซ้ือชั้นวางของ 3 ชั้น  
ขนาด 600x300x1200  ซม.มี
ฝาหลัง ลายไม๎ จ านวน 4 ชุด 
21) จัดซ้ือชุดโซฟาหวาย ขนาด
ยาว 1.20x0.50 เมตร 1 ตัว 
พร๎อมเก๎าอ้ีเดี่ยว ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.50 เมตร 
จ านวน 2 ตัว  โต๏ะกลาง ขนาด 
0.50 x 0.70 เมตร  จ านวน 1 
ตัว 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
 

 334 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   22) จัดซ้ือบ๎านโดม ขนาด 
1.20 x 1.20 เมตร  
มีระเบียงยาว 1 เมตร มีชุด
ปีนปุาย 1 ตัว สไลเดอร๑  1 
ตัว  บันไดมาตรฐาน 1 ชุด 
23) จัดซ้ือกล๎องวงจรปิด 
CCTV camera ADH 102 
ความละเอียดไมํต่ ากวํา 1200 
TV Line 1.3ล๎าน ระยินฟาเรด 
15.20 เมตร สามารถ
บันทึกภาพและดูผําน 
อินเทอเน็ตได๎ (กล๎อง ๔ ตัว) 
จ านวน 3 ตัว ส าหรับใช๎ที่
ส านักการศึกษา  1 ชุด สถาน
แสดงพันธุ๑สัตว๑น้ า 1 ชุด และ 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎า
ม๎า 1  ชุด 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   24) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร๑ printer 
all in one ปริ้นขาวด าสี สแกน 
และถํายเอกสารได๎  
จ านวน 1 เครื่อง 
25) จัดซ้ือชั้นกระเบื้องไม๎ยาง  
2 ชั้น ขนาด 75×52×60 ซม.  
มีฝาหลัง ลายไม๎ จ านวน 3 ชั้น 
26) จัดซ้ือชั้นวางของ 3 ชั้น 
ขนาด 600×300×1200 ซม. 
มีฝาหลัง ลายไม๎ จ านวน 4 ชุด 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   29) จัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารลาย
ไม๎ ขนาด 92.1×31.1 
×180.5 ซม. จ านวน 2 ชุด
30) จัดซ้ือตู๎เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 3 ฟุต Kiosk 
จ านวน 2 ชุด 
31) จัดซ้ือตู๎เก็บเอกสารสูง
ด๎านบนโลํง ลํางบานปิดเปิด 
ขนาด 120 (ก)×60(ล)×75(
ส)ซม. จ านวน 1 ตู๎ 
32) จัดซ้ือเซลฟ์ 3 ชั้น เข๎า
มุม(พับได๎) ขนาด 
31×31×86 ขนาด 3 ชั้น 
จ านวน 4 ชุด 
33) จัดซ้ือโต๏ะนักเรียน
อนุบาล สี่เหลี่ยมผืนผ๎า เฉพาะ
โต๏ะ ขนาด 120×60×50 
ซม. จ านวน 4 ชุด 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   34) จัดซ้ือชุดโต๏ะและเก๎าอ้ีเด็ก
รูปทรงสวยงาม 2 ที่น่ัง (สีไม๎) 
ขนาด 60×60×50 ซม. จ านวน 
4 ชุด 
35) จัดซ้ือโต๏ะประชุมเมลามีน 
10-14 ที่น่ัง ขนาด 420×200 
×75 ซม.จ านวน 1 ชุด 
36) จัดซ้ือเก๎าอ้ีพลาสติกขนาด 
390×370×810 mm. จ านวน 
100 ตัว (สีชมพู) 
37) จัดซ้ือตู๎เก็บเอกสาร 3 แถว 
45 ลิ้นชักเล็ก ขนาด 880 
×407×880 mm. จ านวน 3 ชุด 
38) จัดซ้ือโต๏ะและเก๎าอ้ีเด็ก
อนุบาลไม๎ยางพารา ขนาดโต๏ะ 
62.5×45.5×59.5 ขนาดเก๎าอ้ี 
31.5×37×32  จ านวน 2 ชุด 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   39) จัดซ้ือโต๏ะท างาน 3 
ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 
60×120×75 ซม.  
จ านวน 2 ชุด 
40) จัดซ้ือเก๎าอ้ีส านักงาน  
เป็นแกนหมุนปรับระดับ  
กว๎าง 57 ลึก 56 สูง 86 ซม.
จ านวน 4 ตัว 
41) จัดซ้ือโทรทัศน๑ แอล อี ดี
LED TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080  
พิกเซล ขนาด  40  น้ิว
จ านวน 1 เครื่อง 
42) จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 
(18หน๎า/นาที) จ านวน 2 
เครื่อง 
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  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   43) จัดซ้ือตู๎เก็บที่นอน ขนาด 
120 สูง 20 ซม. ขนาด 6 ชํอง 
จ านวน 30 หลัง 
44) จัดซ้ือตู๎เก็บของ ขนาด 40 
สูง 87 ซม. ขนาด 2 ชั้น จ านวน 
10 หลัง 
45) จัดซ้ือราวแขวนชุดนักเรียน  
– ชุดนอน จ านวน  20 หลัง 
46) จัดซ้ือชั้นเก็บรองเท๎า ขนาด 
80 สูง 83 ซม. ขนาด 12 ชํอง 
จ านวน 20 หลัง 
47) จัดซ้ือชั้นเก็บหนังสือ ขนาด 
90 x 97 จ านวน 10 ชุด 
48) จัดซ้ือตู๎เย็น ขนาด 6.2 คิว 
จ านวน 1 ตู๎ 
49) จัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 16 น้ิว พร๎อมติดตั้ง  
จ านวน 50 ตัว 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
- 

 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
- 

36,000 
 

 
5,900 

 
 

9,800 
 
29,800 

 
 

17,900 
 

5,400 
 

75,000 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
- 

 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
- 

 

  -ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญ๎าม๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียน
เทศบาลหนอง

หญ๎าม๎า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   50) จัดซ้ือชั้นวางของ 3 ชั้น 
600x30 x 1200 ซม. ลายไม๎ 
จ านวน 4 ชุด 
51) จัดซ้ือกล๎องดิจิตอล ชนิด
เปลี่ยนเลนส๑หน๎าจอ LCD ขนาด 
2.5 น้ิว ความละเอียดไมํน๎อกวํา 
12.1 ล๎านพิกเซล เลนส๑ซูม 16 
– 85 มม. พร๎อมระบบกันสั่นใน
ตัว การ๑ดความจ า 16 GB 
พร๎อมกระเป๋า จ านวน 1 เครื่อง 
52) จัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎าแบบ
สายสะพายไหลํ ขนาดไมํน๎อย
กวํา 1.4 แรงม๎า จ านวน 1 
เครื่อง 
53) จัดซ้ือถังต๎มน้ าร๎อนไฟฟูา  
ขนาด 22.5 ลิตร (30 ชม.) 
จ านวน 1 ชุด 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

8,000 
 
 

9,500 
 
 
 
 
 

 
13,500 

 
 
 

15,000 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

  -โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬุวัน 
-ศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   54) จัดซ้ือเครื่องปริ้น จ านวน 5 
เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- ความละเอียดการพิมพ๑ 4800x 
1200 dpi -ความเร็วในการพิมพ๑ 
8.8 (ด า) /5.0 (สี)  
-ภาพตํอนาที ความละเอียดการ
สแกน 600 x 1200 dpi 
-ความเร็วการสแกน 19 วินาที  
-ความเร็วในการถํายเอกสาร 24 
วินาที  หมึกพิมพ๑แบบแยกสี 
55) จัดซ้ือชั้นเก็บแฟูม 4 ชั้น 40 
ชํอง จ านวน 1 หลัง  มีคุณสมบัติ  
- มีขนาด 921 (กว๎าง) x 311 
(ลึก) x 1805 (สูง) มิลลิเมตร  
- เหล็กแผํน spcc หนา 0.5 mm.  
- โครงตู๎หนา0.6 mm.  
- พํนเคลือบด๎วยสีพกซ่ี มีล๎อเลื่อน  
-  แผํนก้ันด๎านใน สามารถถอด
ออกได๎ 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

32,450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

  ส านัก
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   56) จัดซ้ือโทรศัพท๑ไร๎สาย 
จ านวน 2 เครื่อง  
57) จัดซ้ือเครื่องโทรสาร
กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร๑ 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
-สามารถพิมพ๑เอกสารได๎ 10 
แผํน/นาที  
-ความละเอียดสูง 600 
x600 dpi  
-สามารถรองรับระบบ caller 
ID   
-แฟกซ๑ระบบ super G3  
-ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps  
-สามารถท างานพร๎อมกัน 2 
หน๎าที่  
-ถาดบรรจุกระดาษ ได๎ 250 
แผํน  

- 
 
- 
 

 
 
 

 

- 
 

- 
 
 
 
 

 

2,180 
 

7,990 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

 
 
 

 

- 
 
- 
 

 
 
 

 

  ส านัก
การศึกษา 

 

343 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   58)  จัดซ้ือตู๎เอกสารไม๎ทรง
เตี้ย  ขนาด 80x40x84 ซม. 
จ านวน 2 หลัง 
59) จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร๑ 
ขนาดจอภาพ 20 น้ิว ความ
สวําง 300 Cd/m2 ความ
ละเอียด 1600x900 ความ
ชัด 1000 : 1  เวลาในการ
ตอบสนอง 2 มิลลิวินาที  
ระยะหํางระหวํางจอภาพ n/a  
จ านวน 2 เครื่อง 
60) จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร 
จ านวน 6 เครื่อง   
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36,000 
 

 
5,900 

 
 
 
 
 
 
 

37,800 
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- 

  ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   61) จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค 
จ านวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ
ประกอบด๎วย 
- Intel core i5 6200u (2.3 
– 2.80 GHZ)  
-NVIDIA Geforce 920 M 
(2GB GDDR3) 
- 8 GB DDR3L 
- 1 TB 5400 RPM 
-14 inch (136 x 768) HD 
-DOS Operating System 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

 

- 
 

- 
 

 
 
 

 

18,900 
 
18,900 
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- 
 

 
 
 

 

  ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการส าหรับ
สนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัด
การศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- เพื่อให๎โรงเรียน     
ในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดมีสื่อ
การเรียนการสอน
คําหนังสือเรียน  
คําอุปกรณ๑การ
เรียน คําเครื่อง 
แบบนักเรียน  
คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนที่เพียงพอ
และทันสมัย
สามารถเรียนรู๎ได๎
อยํางมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือวัสดุดังน้ี 
 
1) จัดซ้ือวัสดุรายหัวระดับ
อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 

- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

13,741,000 
(งบอุดหนุน) 

13,741,000 
 
 
5,072,570 
632,730 
816,680 

1,820,690 
2,612,700 
1,720,250 
530,140 
535,240 

21,306,770 
(งบอุดหนุน) 

14,021,430 
 
 
5,176,090 
645,640 
833,350 

1,857,850 
2,666,020 
1,755,350 
540,960 
546,170 

23,456,219 
(งบอุดหนุน) 

15,624,040 
 
 
5,842,890 
680,050 
880,200 

2,070,740 
2,924,720 
1,963,600 
628,130 
633,710 

23,456,219 
(งบอุดหนุน) 

15,624,040 
 
 
5,842,890 
680,050 
880,200 

2,070,740 
2,924,720 
1,963,600 
628,130 
633,710 

23,456,219 
(งบอุดหนุน) 

15,624,040 
 
 
5,842,890 
680,050 
880,200 

2,070,740 
2,924,720 
1,963,600 
628,130 
633,710 

- โรงเรียนใน
สังกัดมีสื่อ
การเรียน
อุปกรณ๑ 
หนังสือเรียน
เรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน  
คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 
ที่เพียงพอ
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
มีวัสดุประจ าห๎อง
และมีสื่อการเรียน
การสอน อุปกรณ๑
เก่ียวกับการเรียน 
หนังสือเรียน
เครื่องแบบนักเรียน 
คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนที่เพียงพอ 
และทันสมัย 

ส านัก
การศึกษา 

 
 

346 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   2) จัดซ้ือหนังสือเรียน 
 

- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
- รร.เทศบาลวัดเหนือ 

- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 

- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
3) จัดซ้ืออุปกรณ๑การเรียน 
 

- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 

- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

3,348,260 
(เงินอุดหนุน) 
1,233,120 
149,370 
215,950 
478,730 
640,190 
317,980 
152,910 
160,010 

 
950,870 

(เงินอุดหนุน) 
337,040 
48,870 
66,050 

158,120 

3,469,554 
(เงินอุดหนุน) 
1,336,017 
166,066 
218,600 
450,233 
629,761 
359,902 
150,774 
158,201 

 
981,565 

(เงินอุดหนุน) 
337,145 
49,845 
66,825 

130,020 

3,469,554 
 (เงินอุดหนุน) 
1,336,017 
166,066 
218,600 
450,233 
629,761 
359,902 
150,774 
158,201 

 
981,565 

 (เงินอุดหนุน) 
337,145 
49,845 
66,825 

130,020 

3,469,554 
 (เงินอุดหนุน) 
1,336,017 
166,066 
218,600 
450,233 
629,761 
359,902 
150,774 
158,201 

 
981,565 

 (เงินอุดหนุน) 
337,145 
49,845 
66,825 

130,020 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   - รร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 

- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
4) จัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 
 

- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 

- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

134,160 
101,040 
47,100 
58,490 

 
1,940,570 
(เงินอุดหนุน) 
675,330 
94,260 

132,660 
263,370 
340,880 
207,990 
96,300 

129,780 
  

161,070 
101,955 
46,805 
87,900 

 
1,854,480 
(เงินอุดหนุน) 
675,320 
97,560 

134,100 
265,500 
335,320 
210,150 
95,640 

128,700 
  

161,070 
101,955 
46,805 
87,900 

 
1,854,480 
 (เงินอุดหนุน) 
675,320 
97,560 

134,100 
265,500 
335,320 
210,150 
95,640 

128,700 
  

161,070 
101,955 
46,805 
87,900 

 
1,854,480 
 (เงินอุดหนุน) 
675,320 
97,560 

134,100 
265,500 
335,320 
210,150 
95,640 

128,700 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   5) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 

- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1,045,640 
(เงินอุดหนุน) 
562,240 
64,560 
89,840 

118,110 
290,000 
162,690 
65,420 
52,780 

 

1,526,580 
(เงินอุดหนุน) 
561,810 
65,760 
90,795 

205,635 
284,535 
164,450 
64,960 
88,635 

 

1,526,580 
(เงินอุดหนุน) 
561,810 
65,760 
90,795 

205,635 
284,535 
164,450 
64,960 
88,635 

 

1,526,580 
(เงินอุดหนุน) 
561,810 
65,760 
90,795 

205,635 
284,535 
164,450 
64,960 
88,635 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการเชื่อมตํอ
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศของ
ส านักการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎มี
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศ
ออนไลน๑ผํานเว็บ
ไซด๑กรมสํงเสริม
การปกครอง
ท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

-  ส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ทั้ง 10
โรงเรียนสามารถสํงข๎อมูล
สารสนเทศออนไลน๑ผํานเว็บ
ไซด๑กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัดมี
อินเทอร๑เน็ต
ส าหรับ
ให๎บริการแกํ
พนักงานครู/
นักเรียนใน
สังกัดครบ
ร๎อยละ 
100 

-  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
ได๎รับข๎อมูล
สารสนเทศ
ออนไลน๑จาก
ส านักการศึกษา
และโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  
ทั้ง 9 โรงเรียน 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการเชํา
พื้นที่จัดท าเว็บ
ไซด๑ส านัก
การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
และจดทะเบียน
โดเมนเนม  
(ซ่ือเว็บไซด๑) 
ส านักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

- เพื่อให๎มีพื้นที่เพื่อ
ใช๎ในการจัดท าเว็บ
ไซด๑ของส านักการ  
ศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด 
- เพื่อให๎มีโดเมน
เนม ชื่อเว็บไซด๑
ส านักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

- เชําพื้นที่เพื่อใช๎ในการจัดท า
เว็บไซด๑และบทเรียนออนไลน๑ 
- จดทะเบียนชื่อเว็บไซด๑ส านัก
การศึกษา เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด www.erem.go.th 
Education of Roi- Et 
Municipal 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ส านัก
การศึกษา 
มีพื้นที่ในการ
จัดท าเว็บไซด๑
ครบร๎อยละ 
100 

- ส านักการศึกษา
และสถานศึกษาใน
สังกัดมีพื้นที ่
ในการจัดท าเว็บไซด๑
และบทเรียน
ออนไลน๑ 
- ส านักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด มีชื่อเว็บ
ไซด๑อยํางเป็น
ทางการ (โดเมนเนม) 
 

ส านัก
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการ
ซํอมแซมรถยนต๑ 
ส านักการศึกษา  

- เพื่อให๎รถยนต๑ส านัก
การศึกษาใช๎งานได๎
อยํางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

- ซํอมแซมรถยนต๑ส านัก
การศึกษาที่ช ารุดให๎ใช๎งานได๎
อยํางปลอดภัย 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รถยนต๑
ของส านัก
การศึกษามี
ประสิทธิ 
ภาพครบ
ร๎อยละ 
100 

- รถยนต๑ส านัก
การศึกษาที่ช ารุด
สามารถใช๎งานได๎
อยํางปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 
สะดวกปลอดภัย 
แกํผู๎ขับขี่และ
ผู๎โดยสาร 

ส านัก
การศึกษา 

 

20 โครงการเทพื้น
ปรับประดับ
ระหวํางอาคาร
มัลลิกาและ
อาคาร
อเนกประสงค๑
โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตําง ๆ 
ของนักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- เทพื้นอาคารพร๎อม
ปรับปรุงทํอระบายน้ า 
ระหวํางอาคารมัลลิกาและ
อาคารอเนกประสงค๑ 
-เทพื้นคอนกรีต ขนาดยาว 
25 ม. กว๎าง 6 เมตร สูง 
0.25 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) 
 

- - 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัด
กิจกรรมตําง ๆ ที่
เพียงพอและจัด
กิจกรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง 

 
 

352 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการกํอสร๎าง
ลานอเนกประสงค๑
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมตําง ๆ ของ
ครู/นักเรียน/
ผู๎ปกครองและส าหรับ
บริการชุมชนในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ  

- ปูกระเบื้อง ขนาด 16 
x16” (ผิวหยาบ) 
กว๎าง 12.50 เมตร ยาว 
75 เมตร พื้นที่ไมํน๎ออยก
วํา 937.5 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 

- - 
 

566,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกรรมการ
เรียนการ
สอนครบ
ร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
และกิจกรรมตําง ๆ 
ของครู/นักเรียน/
ผู๎ปกครองและ
ส าหรับบริการชุมชน
ในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆที่เพียงพอ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง 

22 โครงการเปลี่ยน
ประตูบานสวิง 
หน๎าตํางกระจก
ห๎องปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 
 

- เพื่อให๎มีหน๎าตําง
อาคารเรียนที่มั่นคง
แข็งแรง 

- เปลี่ยนประตูบานสวิง 
ขนาด 1.80 x 9.00 
เมตร จ านวน 7 ห๎อง 
-เปลี่ยนประตูกระจกบาน
สวิงขนาด 2.00x1.00 
เมตร จ านวน 3ห๎อง 
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

- - 390,600 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -โรงเรียนมี
หน๎าตํางที่
ม่ันคงแข็ง 

แรงครบร๎อย
ละ 100 

-อาคารเรียน 
มีหน๎าตํางที่แข็งแรงมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
สระทอง 

 
 

353 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการเปลี่ยน
ประตูบานสวิง 
หน๎าตํางกระจก
อาคารนิลุบล 
โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทอง 

- เพื่อให๎มีหน๎าตําง
อาคารเรียนที่มั่นคง
แข็งแรง 

- เปลี่ยนประตูบานสวิง 
ขนาด 1.80x9.00 เมตร 
จ านวน 2ห๎อง 
- เปลี่ยนประตูกระจก
บานสวิงขนาด 
2.00x1.00 เมตร 
จ านวน 3ห๎อง 
- เปลี่ยนหน๎าตํางกระจก
บานเลื่อน ขนาด 
3.60x2.40 เมตร 
จ านวน 5 ห๎อง 

- - 
 

254,700 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียน มี
ประตู
หน๎าตํางใน
อาคารเรียน
ที่มั่นคง
แข็งแรงครบ
ร๎อยละ 
100 

-อาคารเรียน    มี
ประตูหน๎าตํางที่
ม่ันคงแข็งแรงและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง 

24 โครงการกํอสร๎าง 
เวทีอเนกประสงค๑ 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตําง ๆ 
ของนักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- กํอสร๎างเวที คสล. 
ขนาดกว๎าง ๔ เมตร 
ยาว ๘ เมตร  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 

- - 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัด
กิจกรรมตําง ๆ ที่
เพียงพอและจัด
กิจกรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง 
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แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการปรับเท
พื้นคอนกรีตที่
ฝึกงานขง
นักเรียนหลัง
อาคาร ๑ 
พุทธรักษา
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 
 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
และกิจกรรมตําง ๆ 
ของครู/นักเรียน/
ผู๎ปกครองและ
ส าหรับบริการ
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ  

- เทพื้นคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร พร๎อมท า
รํองระบายน้ า  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 
 

- - 
 

207,500 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ที่เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง 

26 โครงการเทพื้น
คอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียน
เทศบาลวัด
บูรพาภิราม 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ของนักเรียน
และผู๎ปกครอง
นักเรียน 

- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด ไมํน๎อยกวํา 170 
ตารางเมตร  (หนา 0.7 :ชม. ) 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 
 

- - 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ที่เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
บูรพาภิราม 

 
 

355 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการทาสีก าแพง
ด๎านหลังอาคาร 1 
โรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพาภิราม 

- เพื่อให๎มีรั้วที่
สวยงาม 

- ทาสีรั้วโรงเรียน
ด๎านหลังอาคาร 1 
ขนาด 52 x 1.5 เมตร  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 

- - 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -โรงเรียนมี
รั้วที่สวยงาม
ครบร๎อยละ 
100 

-โรงเรียนมีรั้วที่
สวยงามและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
บูรพาภิราม 

28 โครงการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สนามหน๎าเสาธง
โรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพา  ภิราม 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมตําง ๆ 
ของนักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด  36 x 35 
เมตร (หนา 0.7 :ชม.)  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 

- - 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัด
กิจกรรมตําง ๆ ที่
เพียงพอและจัด
กิจกรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
บูรพาภิราม 

 
 
 

356 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการปรับพื้น
สนาม หน๎าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

- เพื่อใช๎เป็นพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ของ
นักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน 

- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 27 x 20 เมตร  
(หนา 0.40 เมตร.)  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 

- - 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ที่เพียงพอ 
และจัดกิจกรรมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
น้ าไมํทํวมขัง 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ 

30 โครงการกํอสร๎าง
ทางเชื่อมอาคาร
พระราชธรรมา 
นุวัตรและอาคาร
เรียนหลังใหมํ
โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

- เพื่อให๎นักเรียน 
ผู๎ปกครอง 
สามารถสัญจรไป
มาได๎อยํางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

- กํอสร๎างทางเชื่อมอาคาร
ระหวํางอาคารพระราช- 
ธรรมานุวัตรและอาคาร
เรียนหลังใหมํขนาดไมํน๎อย
กวํา  02.00 x 15.00 
เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- - 
 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
ทางเชื่อม
อาคารครบ
ร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีทาง
เชื่อมอาคาร 
ที่เพียงพอ 
และมีความม่ันคง
แข็งแรง 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ 

 
 

357 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎าง
ทางเชื่อมอาคาร
อ านวยการกับ
อาคาร 4/9 
โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 
 

- เพื่อให๎นักเรียน 
ผู๎ปกครอง สามารถ
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

- กํอสร๎างทางเชื่อมอาคาร
ระหวํางอาคารอ านวยการ
อาคารเรียนหลังใหมํขนาด
ไมํน๎อยกวํา  02.00 x 
2.50  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 

- - 250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
โดมหลังคา
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีโดม
หลังคาสนาม   
ฟุตซอลเพียงพอ 
และมีความม่ันคง
แข็งแรง 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล 
วัดปุาเรไร 

32 โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตหน๎า
อาคารสุโขทัย 
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญ๎าม๎า 

- เพื่อให๎นักเรียน
และบุคลากรมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ที่ได๎มาตรฐานน้ าไมํ
ทํวมขังและมีความ
ปลอดภัย 
 
 
 

- กํอสร๎างถนนคอนกรีต
หน๎าอาคารสุโขทัย ความ
ยาว ขนาด 49 x 10.10 
เมตร   (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
 

- - 45,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่เพียงพอ 
และมีความม่ันคง
แข็งแรง 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ๎าม๎า 

 
 

358 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33 โครงการกํอสร๎าง 
พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหน๎าอาคาร
อยุธยาโรงเรียน
เทศบาลหนอง 
หญ๎าม๎า 

- เพื่อให๎นักเรียนและ 
บุคลากรมีพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ได๎มาตรฐานน้ าไมํ
ทํวมขังและมีความ
ปลอดภัย 

- กํอสร๎างพื้นคอนกรีต
หน๎าอาคารอยุธยา 
ความยาว ขนาด 34 x 
12 เมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 
 

- - 45,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ครบร๎อยละ 
100 

- โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่เพียงพอ 
และมีความม่ันคง
แข็งแรง 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ๎าม๎า 

34 โครงการตํอเติม 
รั้วด๎านหลัง 
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญ๎าม๎า 

- เพื่อให๎นักเรียนและ 
บุคลากรมีรั้วที่มั่นคง
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัย  
 

- กํอสร๎างรั้วคอนกรีต 
ความยาว ขนาด 127 x 
สูง 2 เมตร   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 
 

- - 45,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมีรั้ว
คอนคอนกรีต
เหล็กครบร๎อย
ละ 100 

- โรงเรียนมีรั้ว
คอนกรีตที่
เพียงพอและมี
ความม่ันคง
แข็งแรง            

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ๎าม๎า 

35 โครงการกํอสร๎าง 
โรงอาหารโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 

- เพื่อให๎มีโรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะและ
อ านวยความสะดวก
ให๎แกํนักเรียนในการ
รับประทานอาหาร 

- กํอสร๎างโรงอาหาร
ขนาด 18 เมตร x ยาว
12 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) 
 

- - 2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
โรงอาหาร
ส าหรับ
นักเรียนครบ
ร๎อยละ100 

- มีโรงอาหาร
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด 
เวฬุวัน 

 
 

359 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36 โครงการเทพื้นโรง
อาหารโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ 

- เพื่อให๎มีพื้นที่ในการ
บริการอาหารให๎แกํ
นักเรียนและกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ที่เพียงพอ 

- เทพื้นโรงาหารขนาด
กว๎าง 18 เมตร xยาว
12 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) 
 
 

- - 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
บริการ
อาหารให๎แกํ
นักเรียนครบ
ร๎อยละ100 
 
 

- มีโรงอาหาร
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด 
ราษฎรอุทิศ 

37 โครงการจัดท า
ถนนคอนกรีตหน๎า
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อให๎มีพื้นที่ในการท า
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เพียงพอและน้ าไมํทํวมขัง 

- เทพื้นคอนกรีตถนน
หน๎าอาคารเรียนขนาด
กว๎าง 7.40 เมตร x
ยาว 33.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
กิจกรรม
ให๎แกํ
นักเรียนครบ
ร๎อยละ100 

- มีถนนที่มั่นคง
แข็งแรง น้ าไมํทํวม
ขัง เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด 
ราษฎรอุทิศ 

 
 
 

360 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง 
ทํอระบายน้ าเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 
 
 

- เพื่อให๎มีพื้นที่
ระบายน้ าที่เพียงพอ 

- ท าการกํอสร๎างบํอ
เกอะ ขนาดกว๎าง 18 
เมตร xยาว12 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 
 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
มีพื้นที่
ระบายน้ าที่
เพียงพอ
ครบร๎อยละ
100 

- มีบํอเกอะ
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด 
ราษฎรอุทิศ 

39 โครงการปรับปรุง
ห๎องน้ าอาคาร
อเนกประสงค๑ให๎เป็น
ห๎องเก็บอุปกรณ๑กีฬา
และห๎องพักครู
โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อให๎มีพื้นที่ใน
การเก็บอุปกรณ๑
กีฬาและห๎องพักครู
ที่เพียงพอและน้ าไมํ
ทํวมขัง 

- ปรับปรุงห๎องน้ า
อาคารอเนกประสงค๑ 
ให๎เป็นห๎องเก็บอุปกรณ๑
กีฬาและห๎องพักครู
ขนาดกว๎าง 7.40 เมตร 
xยาว 33.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) 
 
 

- - 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
พื้นที่ในการ
เก็บอุปกรณ๑
กีฬา/
ห๎องพักครู
ครบร๎อยละ
100 

- มีห๎องเก็บอุปกรณ๑
กีฬาและมีห๎องพัก
ครูที่เพียงพอกับ
จ านวนครู 
ที่เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด 
ราษฎรอุทิศ 

 
 

361 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

40 กํอสร๎างปูายชื่อ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

- เพื่อให๎โรงเรียนมี 
ปูายชื่อโรงเรียนรั้ว
คอนกรีตที่มั่นคง
แข็งแรงและมีความ
สวยงามด๎านทิศเหนือ 

- กํอสร๎างปูายชื่อโรงเรียน
ขนาดยาว 6 เมตร  สูง 
3.20 เมตร (ตามแบบ
แลนของเทศบาล) 

- - 280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมี
ปูายชื่อ
โรงเรียนที่
สวยงามครบ
ร๎อยละ 100 
 

- โรงเรียนมีปูายชื่อ
โรงเรียนที่มั่นคง
แข็งแรงและมี 
ความสวยงาม 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

41 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เพื่อให๎มีอาคารเรียน
และอาคารอาคาร
ประกอบส าหรับใช๎  
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีความ
สมบูรณ๑ปลอดภัย 

- ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน 8 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 200,000 
บาท  
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)  
 

- 1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

- สามารถ
ซํอมแซม 
อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบได๎
ครบ 100% 

- มีอาคารเรียน
และอาคารอาคาร
ประกอบส าหรับ
ใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความ
สมบูรณ๑ปลอดภัย 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 

 
 

362 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 การประกวดส านัก
ทะเบียนดีเดํน 

- เพื่อให๎สามารถ
บริการประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
ได๎มาตรฐานด๎านการ
บริการและสัมฤทธ์ิ
ผลของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงส านักทะเบียน
ให๎ได๎มาตรฐานของ
กรมการปกครอง 
- สํงส านักทะเบียนเข๎ารํวม
คัดเลือกเป็นส านัก
ทะเบียนมาตรฐานส านัก
ทะเบียนดีเดํนของกรมการ
ปกครอง 
- พัฒนาส านักทะเบียนให๎
ได๎ตามมาตรฐานสากลของ
ไทยด๎านการจัดการและ
สัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ 
(ไอเอสโอ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การท างาน
ของเจ๎าหน๎าที่
และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 80% 

- ส านักทะเบียน
ได๎รับการพัฒนา
จนได๎มาตรฐาน 
สากล (ไอเอสโอ) 
และสามารถให๎ 
บริการประชาชน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 

 
 
 

363 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎ด๎านการ
ทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

- เพื่อให๎ความรู๎ด๎าน
การทะเบียนราษฎร
และงานบัตร
ประจ าตัวแกํ
ประชาชนได๎รับ
ทราบข๎อมูล 
- เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ภารกิจของฝุาย
ทะเบียนและบัตร
ส านักปลัด เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ๑  เชํน
เอกสารเผยแพรํการให๎
ความรู๎เก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร เอกสาร
เผยแพรํและให๎ความรู๎
เก่ียวกับงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
- ประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎ด๎านการทะเบียน
ราษฎรแกํประชาชนทาง
สื่อตํางๆ เชํน สถานีวิทยุ
ท๎องถิ่นวาไรตี้ฯ  
ของเทศบาล, แผํนพับ
,วารสาร  เป็นต๎น 
 

- - 40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ได๎รับความรู๎
จากเอกสารฯ
แผํนพับและ
สื่อตํางๆ
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนได๎รับรู๎
และเข๎าใจถึงการ
ให๎บริการและข๎อมูล 
การให๎บริการงาน
ทะเบียนราษฎรงาน
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 

 
 
 

364 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส ารวจ
บุคคลในบ๎านและ
ปรับปรุงรายการ
ทะเบียนราษฎร 

- เพื่อส ารวจ  
ตรวจสอบ 
รายการบุคคล
สัญชาติไทย และคน
ซ่ึงไมํมีสัญชาติไทย
ทุกกลุํม 
- เพื่อปรับปรุงข๎อมูล
และรายการใน
ทะเบียนบ๎านให๎
ถูกต๎องและเป็น 
ป๓จจุบัน 

- ส ารวจบุคคลในบ๎านและ
ปรับปรุงรายการใน
ทะเบียนบ๎าน  โดยส ารวจ
กลุํมบุคคลได๎แกํ 
1) กลุํมบุคคลที่มีชื่อและ
รายการในทะเบียนบ๎าน 
(ท.ร.13 , ท.ร.14) 
2) กลุํมบุคคลผ๎ูสูงอายุ
และเสี่ยงตํอการท าให๎
ฐานข๎อมูลไมํตรงกับความ
เป็นจริง 
3) กลุํมคนตํางด๎าวตํางๆ 
4) กลุํมบุคคลที่พักอาศัย
อยูํบ๎านพักของทาง
ราชการและพนักงาน
สถานประกอบการขนาด
ใหญํที่เข๎ามาอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ใช๎บริการ
เกิดความพึง
พอใจ เพิ่มขึ้น 
80% 

- ท าให๎มีข๎อมูล
รายการทะเบียน
ราษฎรที่ถูกต๎อง
ตรงตามความเป็น
จริงและเป็น
ป๓จจุบัน 
-  งํายตํอการ
ตรวจสอบ 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 

 

365 แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการ 
บริการด๎าน 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
เคลื่อนที่เน่ือง
ในกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ๑
จะต๎องมีหรือใช๎บัตรประจ าตัว
ประชาชน กรณีตํางๆ เชํน 
1) กรณีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ๑ 
2) กรณีบัตรหมดอายุ 
3) กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ย๎ายที่อยูํ 
4) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล  
5) กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย  
เป็นต๎น 
  ที่เป็นกลุํมบุคคลอาศัยอยูํใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และ
พื้นที่ใกล๎เคียง  
มีบัตรประจ าตัวประชาชน  
- เพื่อให๎ประชนที่มาใช๎บริการ
ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด  

- เด็กที่มีอายุครบ 
7 ปีบริบูรณ๑และ
ประชาชนทั่วไปที่
ต๎องการขอมีบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน  
ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผู๎ใช๎บริการมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและ
คําใช๎จําย ในการ
จัดท าบัตรประจ าตัว              
ประชาชนประชาชน
มีความพึงพอใจ  
ในการบริการ    
 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 

 
 

366 
แบบ ผ 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการบริการ
ด๎านการทะเบียน
และบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน
เคลื่อนที่ให๎แกํ
สถานศึกษา 
 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ๑
จะต๎องมีหรือใช๎บัตรประจ าตัว
ประชาชน กรณีตํางๆ เชํน 
- กรณีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ๑ 
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ 
ย๎ายที่อยูํ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ 
ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย ที่
เป็นกลุํมบุคคลอาศัยอยูํในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  และ
พื้นที่ใกล๎เคียง มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
- เพื่อให๎ประชนที่มาใช๎บริการ
ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด  

-  ออกบริการด๎าน
การทะเบียนและ
บัตรประจ าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่  
ให๎กับโรงเรียน ใน
เขตเทศบาลฯ และ
ประชาชนทั่วไป
ที่มาใช๎บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- ผู๎ใช๎บริการ
เกิดความพึง
พอใจ เพิ่มขึ้น 
80% 

- ประชาชนได๎ 
รับความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด 
เวลา และมีความ 
พึงพอใจ ในการ
บริการ     

ฝุายทะเบียน
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการอบรม
เครือขําย
อาสาสมัคร
ชุมชนด๎านการ
ทะเบียนราษฎร 

- เพื่ออบรม
อาสาสมัครฯ  
ซ่ึงเป็นตัวแทน
ประจ าชุมชน 
ในการติดตํอ
ประสานงานกับ
ส านักทะเบียน
ท๎องถิ่นเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  
ในด๎านการ
ทะเบียนราษฎร 
- อบรมเครือขําย
เพื่อทบทวนและ
ทดแทนในกรณี
ลาออกหรือกรณี
อ่ืนๆ 

- จัดอบรมเครือขํายอาสาสมัคร
ชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
จ านวน   
60 - 100 คน     
โดยด าเนินการดังนี้ 
1)  คัดเลือกประชาชนทั้ง  20
ชุมชนๆ ละ 3-5  คน  
ที่มีอายุตั้งแตํ  18 ปีบริบูรณ๑ 
ขึ้นไป มีความรู๎ความสามารถใน
การพูด,อําน, เขียนภาษาไทยได ๎
2)  อบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎น
ด๎านการทะเบียนฯ  อาทิ  
ทะเบียนราษฎร, ทะเบียนช่ือ
บุคคล, ทะเบียนครอบครัว,บัตร
ประจ าตัวประชาชน  และ
พ.ร.บ.ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
- จัดตั้งผ๎ูที่ผํานการอบรมให๎เป็น
อาสาสมัครด๎านการทะเบียน
ราษฎร ประจ าชุมชน 

- 35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

- เครือขํายฯ
ได๎รับความรู๎ 
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรู๎
ด๎านการทะเบียน 
-  ส านักทะเบียนฯ
สามารถหาข๎อมูล
ด๎านการทะเบียนฯ
จากเครือขํายได๎งําย
และสะดวก 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจและได๎รับ
ความสะดวกเม่ือมา
ขอรับบริการ 
 
 
 
 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัดท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 - 6 
6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ 

    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา 
เสริมทักษะด๎าน
ภาษาให๎กับบุคลากร  
ส านักทะเบียน
ท๎องถิ่นเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎าน
ภาษา เชํน ภาษาอังกฤษ
ให๎กับบุคลากรส านัก
ทะเบียนฯ เพื่อเตรียม 
พร๎อมเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน (AEC) 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด๎าน
การบริการ 
 
 

-  น าบุคลากรของ
ส านักทะเบียนฯ เข๎า
รับการฝึกอบรมด๎าน
ภาษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรให๎มีความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน 
(AEC) 
- น าความรู๎
ความสามารถที่ได๎
จากการอบรมมา
ปรับใช๎ในการ
พัฒนาการบริการ 
ให๎ดีขึ้น 
 
 

- 
 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

- บุคลากรมี
ความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 80% 

- บุคลากรมีการ
พัฒนา/ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับใช๎ได๎ในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น   

ฝุายทะเบียน
และบัตร 
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ส่วนที่  6 
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ส่วนท่ี  6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล 

  คณะผู๎บริหารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด     ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน๎นการ
วางแผนแบบมีสํวนรํวมจากภาคประชาคมเมือง   เมื่อน าแผนไปสูํการปฏิบัติ    กระบวนการสุดท๎ายของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพื่อให๎กระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2548 ให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินแตํงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน  ประกอบด๎วย 

1. สมาชิกสภาท๎องถ่ินที่สภาท๎องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู๎แทนประชาคมท๎องถ่ินที่ประชาคมท๎องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 

  มีอ านาจหน้าท่ี 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นตํอสภาเทศบาล,  ผู๎บริหารท๎องถ่ิน ,   เพื่อให๎ผู๎บริหาร

ท๎องถ่ินเสนอตํอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      ได๎ก าหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล   เพื่อตรวจสอบวําการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎
หรือไมํ    ซึ่งประกอบด๎วย   4   ข้ันตอน    ดังนี้ 

1. ก าหนดตัวช้ีวัดของงาน   โดยผู๎ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา 
เทศบาลจะต๎องก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว๎ 

2. การสังเกตและการตรวจทาน เมื่อก าหนดมาตรฐานของงานแล๎ว ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
จะต๎องสังเกตตรวจสอบการด าเนินงาน 

3. เปรียบเทียบผลงานกับตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎  เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล๎วน าข๎อมูล 
หรือผลงานที่ได๎บันทึกไว๎มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด 

4. การปรับปรุงแก๎ไข  หากตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎กับผลงานมีความใกล๎เคียงกันแสดงวําการ 
ด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎  แตํหากผลงานมีความแตกตํางกันมากจะต๎องท าแนว
ทางแก๎ไขตํอไป 
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เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เกณฑ๑ที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดก าหนดข้ึน  จุดประสงค๑เพื่อให๎การด าเนินงานในด๎านการ
ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามที่ตั้ง
ไว๎ โดยเกณฑ๑พิจารณาประกอบด๎วย  7  ด๎าน   ดังนี้ 
  1.  ด๎านการบรรลุเปูาหมาย   เกณฑ๑นี้จะประเมินผลกับโครงการใหญํ ๆ  ที่สํงผลกระทบถึง
ความเป็นอยูํของประชาชน  สังคม  และใช๎เงินงบประมาณสูง 
  2.  ด๎านเศรษฐกิจ พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด๎านตําง ๆ เชํน  การผลิต
เพิ่มข้ึนการบริโภคเพิ่มข้ึน ประชากรมีรายได๎เพิ่มข้ึนและตอบสนองความต๎องการของประชาชนโดยสํวนรวม 
  3.  ด๎านสังคม   พิจารณาจากการกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคมหรือไมํขัดกับ
ความเช่ือถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คํานิยมและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้นหรือไมํ 
  4.  ด๎านการเงิน    เป็นการวิเคราะห๑ความค๎ุมคําของผลที่ได๎รับ 
  5. ด๎านเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการด าเนินการตามโครงการวําถูกต๎องหรือไมํ  
ผลของงานตรงตามที่ก าหนดหรือไม ํ
  6. ด๎านสิ่งแวดล๎อม  เป็นการศึกษาวํา โครงการสํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมมากน๎อย
เพียงใด  เชํน  ภาวะอากาศเป็นพิษ   ควันพิษ   น้ าเนํา 

7.  ด๎านการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม   โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาวําโครงการกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมโดยสํวนรวม  ไมํกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง  สํงผลตํอประสิทธิภาพ
ทางการเมืองการบริหารของรัฐ 

ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได๎ด าเนินการติดตามแผนพัฒนาทุกเดือน  
และได๎เสนอให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลระยะที่   1   เดือนตุลาคม  2559  –  มกราคม  2560 
2. การติดตามและประเมินผลระยะที่   2   เดือนกุมภาพันธ๑ –  พฤษภาคม   2560 
3. การติดตามและประเมินผลระยะที่  3   เดือนมิถุนายน  –  กันยายน   2560 

 
 
 
 

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

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

  
 



 

 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ได๎จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว0600  ลงวันที่ 29  มกราคม  
2559  ได๎แจ๎งแนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน โดยก าหนดให๎เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ก าหนดรูปแบบสัดสํวนการจัดประชุมประชาคมท๎องถ่ิน สัดสํวน
ระดับเมือง จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
จึงได๎เชิญ ผู๎เข๎ารํวม ประชุม ประชา ชุมชนเมือง ได๎แกํ  ประธานสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด/รองประธานสภา
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด/คณะผู๎บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด/ผู๎แทนจากสํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน/คณะกรรมการชุมชน/อสม./อปพร./เครือขํายชุมชน/ภาคประชาชน/ประธานหอการค๎าจังหวัด
ร๎อยเอ็ด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร๎อยเอ็ด/ ผู๎ทรงคุณวุฒิ/หนํวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง/หัวหน๎า
สํวนการบริหารงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด/ผู๎แทนชุมชน/ผู๎แทนชมรมตํางๆ/สื่อมวลชนและผู๎ที่ได๎รับคัดเลือกจาก
การก าหนดสัดสํวนประชาคมชุมชนเมือง เข๎ารํวมประชุมประชาคมชุมชนเมืองการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  เมื่อวันอังคารที่ 19  เมษายน  
พ.ศ. 2559  ณ  โรงแรมสาเกตนคร ห๎องคอนเวนช่ันฮอลล๑ อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด  และได๎
รับทราบป๓ญหาและความต๎องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข๎องจากประชาชน หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อน าข๎อมูลจากการประชาคมไปก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนพร๎อมที่
จะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

          
 
 

แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2560– 2562) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

    กองวิชาการและแผนงาน  
www.roietmunicipal.go.th 

http://www.roiet/


 

 
ค าน า 

    

เทศบาลเป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน      ที่มีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาและน าความ 
เจริญมาสูํท๎องถ่ิน     โดยมิใชํจะมีหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพื้นฐานแกํประชาชนในท๎องถ่ินเทํานั้น  
แตํยังมีบทบาทหน๎าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถ่ินอีกด๎วย 
นอกจากนี้ยังเป็นองค๑กรที่เปิดกว๎างให๎ประชาคมท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในการบริหาร   ตลอดจนมีสํวนรํวมใน  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ซึ่งถือวําหัวใจหลักของการบริหารท๎องถ่ิน 

    แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่ตํอเนื่องจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ และความสัมพันธ๑
ใกล๎ชิดกับแผนพัฒนาประจ าปีและงบประมาณรายจํายประจ าปี กลําวคือเป็นการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ที่ก าหนดไว๎แล๎วในแผนยุทธศาสตร๑มาพิจารณาจัดล า ดับความส าคัญในชํวง สามปี โดยมีรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน   ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา สามปี เป็นการก าหนดให๎องค๑กรปกครอง  
สํวนท๎องถ่ินน าวิสัยทัศน๑และยุทธศาสตร๑  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ได๎ก าหนดไว๎เรียบร๎อยแล๎วใน  
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  มาเป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/แผนงานพัฒนา   ในระยะเวลา สามปี  
(พ.ศ.2560 - 2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท๎องถ่ิน  โดยจัดท าแผนพัฒนาในป๓จจุบันมุํงเน๎นให๎
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนใน ชุมชน   เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินประจ าปี
มากขึ้น  เพื่อเป็นการแก๎ป๓ญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางถูกต๎องและน าไปสูํ  
การพัฒนา  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดเป็นเมืองที่นําอยูํผู๎คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดฉบับนี้ ส าเร็จลุลํวงมาได๎จากความรํวมมือของ
เจ๎าหน๎าที่หลายฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ระดมความคิดและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนทุกภาคสํวน ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของประชาชน 
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ให๎เกิดความสมดุลเป็นธรรมอยํางยั่งยืน  
มุํงสูํ   “สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน”  อันจะเป็นการเสริมสร๎างประโยชน๑สุขให๎แกํประชาชนโดยถ๎วนหน๎า 
สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว 

  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ฉบับนี้  
จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
น าความเจริญมาสูํท๎องถ่ินและมีความสมบูรณ๑มากยิ่งข้ึน  จึงขอขอบคุณผู๎มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ทุกทํานไว๎ ณ โอกาสนี้  
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