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บทนํา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซึ่งเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโดยแผนพัฒนาสามปมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

เทศบาลในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน  จึง
ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558) อยางมีสวนรวมข้ึน  เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล ได
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงาน และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ  รวม
กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลัก

คิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป   เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป  กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปนั้น  ไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ
รอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ
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ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. การเตรียมการจัดทําแผน
1.1 เสนอโครงการขออนุมัติจัดทําแผนพัฒนาสามปผานปลัดเทศบาลใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ



1.2 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  คณะอนุกรรมการสาขาตาง ๆ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

1.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, ใหทราบถึงแนวทางวิธีการและบทบาทหนาท่ี
ในการจัดทําแผน

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากแผนยุทธศาสตรฯ พรอมขอมูลท่ีเก่ียวของปญหา ความตองการของประชาชนรวมถึงยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน   เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2.2 จัดประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา    แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปน
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนฯ
3.2 กําหนดและคัดเลือกแผนงานโครงการ
4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ /ติดตามการพัฒนา
6. จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
7.2 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป  เพ่ือนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีได

จัดทําไวแลว
2. มีขอมูลท่ีใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลสามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดเพ่ือการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ

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



3
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมอืงรอยเอด็
ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร  โดยมี
สํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย  ตอมาป พ.ศ.
2499 ไดกอสรางสํานักงานแหงใหม เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน
เทศบาลท่ัวประเทศ ตั้งอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อท่ี 4 ไรเศษ ตอมาเม่ือบานเมืองเจริญข้ึนและชุมชน
หนาแนนมากข้ึน จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2509 ทําใหมีพ้ืนท่ี 11.63
ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา เลม 23
ตอนท่ี 21 วันท่ี 5 มีนาคม 2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคารสํานักงานเพ่ิมเติม
อีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป พ.ศ.2542 และในป
พ.ศ. 2553 ไดกอสรางอาคารศูนยบริการรวมเบ็ดเสร็จ เปดใชบริการเก่ียวกับงานการใหบริการประชาชน
โดยเปดใหบริการเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2553 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้

1. สภาพท่ัวไป
1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

ริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศเหนือ บริเวณพิกัด U C 533763 ไปทางทิศตะวันออกตามริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศ
เหนือ  ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U C 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ
0.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 558764 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมลําหวยเหนือ
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดท่ีริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หางจากคูเมือง  ระยะทาง
ประมาณ 0.2 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด U C 571764 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 4.4 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลเหนือเมือง  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดย มี

แนวเขตเริ่มตนจากริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก หางจากคูเมือง  ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร
บริเวณพิกัด U C 571764 ไปทางทิศใตตามเสนขนานของคูเมือง  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ถึง
บริเวณพิกัด U C 571751 ไปทางทิศตะวันออกตามเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน สายรอยเอ็ด – ยโสธร
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ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 585752 ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4
กิโลเมตร  ถึงบริเวณท่ีดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด U C 585748 ไปทางทิศตะวันตกตาม
เสนขนานถนนสายรอยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U  C 575748 ไป
ทางทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 575744 ไปทางทิศตะวันออกเฉียง



ใตตามแนวขนานกับถนนสายรอยเอ็ด – อาจสามารถ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร  ผานบริเวณ
พิกัด U C 590737 ผานบริเวณพิกัด U  C 603726 สิ้นสุดท่ีบริเวณพิกัด U  C 606724 รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร

ทิศใต
ติดตอกับตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

บริเวณพิกัด U C 606724 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U
C 603718 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C
570741 ไปทางทิศตะวัตตก ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 566741 ไปทาง
ทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U  C  567737 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 557736 ไปทางทิศใตตามแนวขนานถนนสายรอยเอ็ด – จตุร
พักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 554725 ไปทางทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีบริเวณพิกัด U C 550726 รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ
7.2 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลรอบเมือง  ตําบลดงลาน  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมีแนว

เขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด U C 550726 ไปทางทิศเหนือตามเสนขนานกับถนนสายรอยเอ็ด - จตุรพักตร
พิมาน  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 553736 ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง
ประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด U C 548735 ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ
0.7 กิโลเมตร  ถึงริมถนนสายรอยเอ็ด – วาปปทุม  ฟากทิศตะวันตก  มุมทางแยกไปเหลาสมบูรณ  บริเวณ
พิกัด U C 546743 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด U
C  543751 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสายรอยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ถึงริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด U C 532757 ไปทางทิศเหนือ
ตามลําหวยเหนือ  ฝงทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร  ผานบริเวณพิกัด U C 533758
สิ้นสุดท่ีริมลําหวยเหนือฝงทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด U C 533763 รวมระยะทางดานทิศตะวันตก
ประมาณ 5.6 กิโลเมตร
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การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ.  2554
(พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 11.63 ตารางกิโลเมตร)

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ
- พ้ืนท่ีการเกษตร 2.24 19.3
- พ้ืนท่ีพาณิชย /ท่ีอยูอาศัย 6.70 57.6
- พ้ืนท่ีคู คลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9
- พ้ืนท่ีสวนราชการ 0.60 5.1
- พ้ืนท่ีวางเปลา 0.97 8.3



- พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ /นันทนาการ 0.23 2
- พ้ืนท่ีสถานศึกษา 0.35 3
- พ้ืนท่ีสถาบันศาสนา 0.20 1.8

รวม 11.63 100

1.2 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส

ฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดู  คือ
ฤดูรอน : เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดฝูน : เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
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1.3 ประชากร
ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล
(ป 2551 – 2555)

พ.ศ. จํานวนประชากร จํานวน พ้ืนท่ี อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความหนาแนน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (กม2) การเกิด การตาย ยายเขา ยายออก (คน/กม2)

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

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย

ที่มา : ขอมลูกองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอด็ ณ  วนัที่ 30 ธนัวาคม 2554



ชวงอายุประชากร
จํานวน (คน)

รวมเพศชาย เพศหญิง
นอยกวา 1 ป 64 74 138
1 ปเต็ม – 2 ป 325 313 638
3 ปเต็ม – 5 ป 722 689 1,411
6 ปเต็ม – 11 ป 1,973 1,713 3,686
12 ปเต็ม – 14 ป 1,124 1,191 2,315
15 ปเต็ม – 17 ป 1,067 1,135 2,202
18 ปเต็ม – 49 ป 6,988 7,987 14,975
50 ปเต็ม – 60 ป 2,011 2,367 4,378
มากกวา 61 ป เต็ม
ข้ึนไป

1,783 2,381 4,164

33,907

หมายเหตุ : ขอมูล   ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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2. สภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการข้ันพื้นฐาน

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

คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขางตลาดทุงเจริญ
ดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก

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

และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานท่ีราชการตาง ๆ  ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไฟฟาสาธารณะ  ท่ีพักผูโดยสารรวมถึงตลาดสด  ท้ัง 3 แหง

6. ไฟฟาแสงสวางท่ีรับถายโอนจากกรมทางหลวง มีจํานวน 469 ชุด

เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล

ประเภทถนน
จํานวน
เสนทาง
(สาย)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

สภาพถนน
ใชได
(สาย)

ชํารุด
(สาย)

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



รวม 300 39.526 300 -

อัตรากําลังเจาหนาท่ีดานโครงสรางพื้นฐาน
1. พนักงานขับรถ  บรรทุก 6 ลอ จํานวน 6 คน
2. พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ดั้ม) 6 ลอ จํานวน 4 คน
3. พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก จํานวน 1 คน
4. พนักงานขับรถเกรด จํานวน 1 คน
5. พนักงานขับรถตัก จํานวน 1 คน
6. พนักงานขับรถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 2 คน
7. พนักงานขับรถยนตเก็บขยะ จํานวน 1 คน
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จํานวนรถท่ีใชในงานดานโครงสรางพื้นฐาน
1. รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน
2. รถยนตบรรทุก 6 ลอ จํานวน 16 คัน
3. รถบรรทุกเททาย 6 ลอ (ดั้ม) จํานวน 4 คัน
4. รถบดลอเหล็ก จํานวน 1 คัน
5. รถเกรด จํานวน 1 คัน
6. รถตัก จํานวน 1 คัน
7. รถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 2 คัน
8. รถยนตเก็บขยะในบึงพลาญชัย จํานวน 2 คัน

ท่ีมา : กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอมูล   ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
2.2 การประปาสวนภูมิภาค

การประปา : ขอมูลประปาในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ขอมูลผูใชน้ําประปา

ประเภท ขอมูลการใชน้ําประปา พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ประเภทท่ีอยูอาศัย ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 2,824,250 3,221,490

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 175,871 201,449
ประเภทราชการ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 761,458 811,726

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 2,589 3,001

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 791,884 883,285
จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 34,681 38,666

ประเภทรัฐวิสาหกิจ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 19,977 22,645

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 216 225



ประเภทธุรกิจขนาดใหญ ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 854,717 932,733

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 16,280 18,249
ประเภทอุตสาหกรรม ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 171,921 184,451

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 658 711

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2555
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2.3 การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟา : ขอมูลไฟฟาในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ขอมูลการบริการไฟฟา

ป พ.ศ.
ประเภทที่อยูอาศัย ประเภทธุรกิจ ประเภทหนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ
ปริมาณการใชไฟฟา

(หนวย)
จํานวน
ผูใช
(ราย)

ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย)

จํานวน
ผูใช
(ราย)

ปริมาณการใช
ไฟฟา

(หนวย)

จํานวน
ผูใช
(ราย)

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

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2555

2.4 สถานีวทิยุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 22 สถานี  คือ

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

Network วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด 97.25



07520679 วทท.ศิริมงคลรอยเอ็ด 91.75
07520678 วทท.พูลเพชรสปอรตคลับจังหวัดรอยเอ็ด 100.25
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รหัสสถานี ช่ือสถานี คลื่นความถี่
07520582 บ.ก.ช.9 92.25
07520688 สถานีขาวเครือเนชั่นประจํารอยเอ็ด 104.50
07520702 หลักเมืองพลาญชัยรอยเอ็ด 90.60
07520650 พ่ีนองเอย 92.20
07520641 บานสันติสุข 92.50
07520627 ชุมชนพัฒนาทองถ่ิน 95วาไรตี้ 95.0
07520672 ลูกทุงเรดิโอ 108.00

ท่ีมา : สถานีชุมชนพัฒนาทองถิ่น 95 วาไรตี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

โทรทัศนทางสาย (เคเบ้ิลทีวี) จํานวน 3 แหง คือ
1. เสียงไทยแลนด
2. กมลเคเบิล้
3. เมโทรเคเบิ้ล

หนังสือพิมพทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
1. หนังสือพิมพพิราบขาว
2. คนขาว
3. หอการคา
4. ไทยนิวส

- เสียงไรสาย 20 จุด (ในเขตเทศบาล)
- ไปรษณียโทรเลข : จํานวน 1 แหง  คือ  สาขารอยเอ็ด
- องคการโทรศัพท มี 1 แหง คือ สาขารอยเอ็ด
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2.5 เสนทางสายการบิน

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

รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)
06.10 น.
17.50 น.

07.25 น.
19.05 น.

จันทร-พุธ-ศุกร-
อาทิตย

2 นกแอร รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)-
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)

07.45 น.
19.25 น.

09.00 น.
20.40 น.

จันทร-พุธ-ศุกร-
อาทิตย

3 แฮปปแอร กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)-
รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)

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

4 แฮปปแอร รอยเอ็ด(ทาอากาศยานรอยเอ็ด)-
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)

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

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 ดานประกอบการ

ขอมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2554
1. ธนาคาร จํานวน 15 แหง
2. โรงภาพยนตร จํานวน 2 แหง
3. โรงแรม จํานวน 10 แหง
4. สถานอาบอบนวด จํานวน 1 แหง
5. ศูนยการคา จํานวน 3 แหง
6 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5 แหง
7. สถานีขนสง จํานวน 1 แหง
8. สถานธนานุบาล

- เทศบาล จํานวน 1 แหง
- เอกชน จํานวน 2 แหง

9. ตัวแทนบริษัทประกันภัย จํานวน 10 แหง
10. บริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 14 แหง
11. หางสรรพสินคา จํานวน 3 แหง
12. สถานีบริการแกส จํานวน 2 แหง
13. รานทอง จํานวน 31 แหง
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สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 133 ประเภท 265 แหง
2. สถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร

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

3. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผม จํานวน 82 แหง



4. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 45 แหง
5. ตลาดเทศบาล จํานวน 3 แหง
6. ตลาดเอกชน จํานวน 1 แหง

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

3.2 การทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด จัดสรางข้ึนตามพระราชประสงคของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชประสงคใหมีสวนสาธารณะในเมือง  เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขตเมืองไวเปนสมบัติและใชประโยชนรวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเปนองคประธานใน
พิธีเปดสวน  พรอมดวยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม  พุทธศักราช 2529 เปนสวนท่ีตั้งอยูในกลางเมือง มีพ้ืนท่ี 124 ไร  แบงเปน
พ้ืนท่ีดิน 59 ไร  และพ้ืนท่ีน้ํา 65 ไร  ประกอบดวย 3 สวน  ดังนี้

สวนท่ี 1 ตั้งอยูตรงขามศาลากลางจังหวัด  เปนท่ีตั้งหอนาฬิกาและศาลาจัตุรมุขอันเปน
สัญลักษณแหงสถานท่ีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เพ่ือบําบัดทุกข  บํารุงสุข  แก
ราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สวนท่ี 2 คือ บึงพลาญชัย เปนสวนสาธารณะอยูกลางเมือง ประชาชนใชเปนท่ีพักผอน
เปนสถานท่ีใชจัดงานประเพณีตาง ๆ  ในเทศกาลสําคัญของจังหวัดรอยเอ็ด  มีหนองน้ําขนาดใหญ (บึง)
เปนเกาะกลางบึงซึ่งมีอยูแหงเดียวในเมืองรอยเอ็ด

สวนท่ี 3 เรียกวา  บึงนอย เปนท่ีตั้งสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา เปนแหลงรวบรวมและอนุรักษ
พันธุสัตวน้ําพ้ืนเมือง
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2. บึงพลาญชัย เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญและถือเปนสัญลักษณของจังหวัดรอยเอ็ด

ตั้งอยูใจกลางเมืองในเขตเทศบาล  มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญ   มีน้ําลอมรอบ    เนื้อท่ีประมาณ
200,000 ตารางเมตร  มีสะพานเชื่อมสูเกาะ 3 ดาน  เปนท่ีประดิษฐานของศาลเจาพอหลักเมือง  ซึ่ง
เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง  พุทโธดมเปนพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญและพระราชานุสาวรีย
สมเด็จยา  ตั้งประดิษฐานกลางสวนดอกไม  ตกแตงบริเวณไวอยางสวยงาม  มีปลานานาชนิด   อยูเปน
จํานวนมาก  มีพันธุไมตาง ๆ รมรื่น  มีสิ่งกอสรางจําลอง  เชน  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเปนสวนสัตวและ
น้ําตกจําลอง  สระบริสุทธิ์  สวนสุขภาพและสนามเด็กเลน  เปนตน  เหมาะสําหรับเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจและจัดงานประเพณีตาง ๆ

3. สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนสุนทร
เทพขางวัดบึงพลานชัย  มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร  เปนโครงการท่ีกรมประมง  ไดจัดทําข้ึนตามนโยบายของ
ฯพณฯ  อนุรักษ  จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องใน



วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เปนแหลงเผยแพรความรู  ความเขาใจ
เก่ียวกับทรัพยากรของสัตวน้ําของทองถ่ินใหแกเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน

4. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี เปนพระพุทธรูปปางประทานพรท่ีสูงท่ีสุดใน    ประเทศ
ไทย สูง 101 ศอก (67.85 เมตร) สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่ีฐานพระพุทธรูปองคนี้เปนหอง
พิพิธภัณฑจํานวนหลายหอง  ประดิษฐานอยูท่ีวัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนท่ัวไปเรียกวา
“พระเจาใหญวัดบูรพา”

5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต   เปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีจัดตั้งข้ึนตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมือง  เปนสถานท่ี
จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวนารูทุกดานของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑแหงชาติรอยเอ็ดจัดตั้งข้ึน
ตามดําริของทานศาสตราจารย  ดร.กอ  สวัสดิพาณิชย  ในอันท่ีจะเปนพิพิธภัณฑศิลปะหัตถกรรมอีสาน
โดยเฉพาะผาไหมและผาพ้ืนเมือง  ตอมาเม่ือกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ประจําเมือง  จึงไดทําการปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาในการจัดแสดงใหครอบคลุมขอมูลของจังหวัดทุกดาน
ท้ังดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี บุคคลสําคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและ
ศิลปหัตถกรรม  ไดรับการประกาศวา  เปนพิพิธภัณฑประจําเมืองแหงแรกของประเทศ

6. คลองคูเมือง ลักษณะเปนคลองขนาดกวางโดยเฉลี่ย 15 – 25 เมตร  พรอม  คูดิน
โดยรอบเมืองมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 6,000 เมตร  ขุดข้ึนมาตั้งแตสมัยโบราณ  เพ่ือปองกันการโจมตี
ของศัตรู  ซึ่งถือเปนแหลงโบราณสถานคูบานคูเมือง  และข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ
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ขอมูลดานกีฬา  นันทนาการและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีสําหรับเลนกีฬา นันทนาการและสถานท่ี

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



เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบ  จํานวน 2 แหง
คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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ขอมูลการเดินทางของผูมาเย่ียมเยือนจังหวัดรอยเอ็ด

รายการขอมูล ป 2553 ป 2554
ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม

จํานวนผูมาเยือน
- จํานวนนักทองเท่ียว
- จํานวนนักทัศนาจร

420,851
681,850

3,940
6,406

424,791
688,256

366,174
611,473

420,851
5,828

787,025
617,301

จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน
จําแนกประเภทการเดินทาง
- เครื่องบิน
- รถโดยสารประจําทาง
- รถสวนตัว
- อ่ืน ๆ

-
1,700
2,701

108,300

10,000
-

86
800

10,000
1,700
2,787

109,100

-
86,500
7,000

884,417

65,700
-

61,740
293,893

65,700
86,500
68,740

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

-
11,027

81,647
10,100,027

517
900

93
-

517
11,927

81,740
10,100,027

1,842
-

-
-

104
-

-
-

1,946
-

-
-



ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
ของนักทองเท่ียว (วัน)

5.05 2.62 7.67 2.57 2.37 4.94

คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน/บาท
- จํานวนนักทองเท่ียว
- จํานวนนักทัศนาจร

464.03
488.64

827.85
883.19

1,291.88
1,374.83

607.69
671.46

701.96
801.08

1,309.65
1,472.54

รายไดจากการทองเท่ียว
- จํานวนนักทองเท่ียวและนักทัศนาจร 631.97 720.40 1,352.37 18.52 7.40 25.92

ขอมูลจาก : ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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4. สภาพสังคม

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

4.2 วัด ไดแก



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

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

4.3 งานประเพณีและงานเทศกาลทองถิ่นท่ีสําคัญ
1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดข้ึนในวันศุกร เสาร และอาทิตยแรกของเดือน

มีนาคมของทุกป
2. งานประเพณีสงกรานต  จัดข้ึนในวันท่ี 13 – 15 เมษายน ของทุกป
3. งานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ จัดข้ึนในพุธแรก  เดือน 6 ของทุกป
4. งานเลี้ยงสักการะเจาพอหลักเมือง จัดข้ึนในพุธแรก  เดือน 7 ของทุกป
5. งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกป (จัดข้ึนกอน

วันเขาพรรษา 1 วัน)
6. งานประเพณีออกพรรษา จัดข้ึนในแรม 14 คํ่า เดือน 11 ของทุกป (จัดข้ึนกอนวันออกพรรษา

1 วัน)
7. งานกฐิน 101 กอง จัดข้ึนในวันเสารท่ี 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
8. งานประเพณี “สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป” จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า  เดือน 12 ของทุกป
ท่ีมา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

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

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน 1 แหง เปดการสอนตาม พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล

สถิติจํานวนโรงเรียน หองเรียน บุคลากรและนักเรียนที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ปการศึกษา 2555)

ชื่อโรงเรียน จํานวน
หองเรียน
( หอง )

จํานวนบุคลากร (คน) นักเรียน ( คน )

พนัก
งาน
ครู

พนักงานจาง
ท่ัวไป

พนักงานจาง
ตามภารกิจ

ลูกจาง
ประจํา
(ภาร
โรง)

อนุ
บาล

ประถม
ศึกษา

มัธยม
ศึกษา
ตอนตน

มัธยม
ศึกษา
ตอน
ปลายเงิน

รายได
เงินอุด
หนุน

เงิน
รายได

เงิน
อุดหนุน

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 12 8 - 2 - 5 - 177 - - -

รวม 173 220 11 6 15 13 9 898 2,504 1,263 369

ท่ีมา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (จํานวนครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนพนกังานจางตาภารกิจ)
ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2555
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ดานอาคารสถานท่ี

ขอมูลอาคารสถานท่ี



ท่ี รายการ ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก

ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6 ท.7 ท.8 รวม

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

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

= ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ท่ีมา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
พาหนะกองการศึกษา จํานวน 6 คัน

1. รถบัส จํานวน 3 คัน
2. รถหกลอ จํานวน 1 คัน
3. รถตู จํานวน 1 คัน
4. รถกระบะ 4 ประตู จํานวน 1 คัน
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ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ   แบงสถานศึกษา
ออกตามลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้

1. สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครัฐ มีดังนี้
1.1 สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ซึ่งมีเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ไดจัดการศึกษาแบงเปน 5 ระดับคือ
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน 1 แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน 4 โรงเรียน
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ    โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรวม) จํานวน 2 แหง  คือ
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

- สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา) จํานวน
1 แหง  คือ  โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด

1.2 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 6 ระดับ
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน 1 โรงเรียน

คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน

1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 2 โรงเรียน  คือ  โรงเรียน

รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน 3 แหง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด
- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด
- นอกจากนี้ยังมีศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน

1 แหง คือ  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด

21
1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหนือ

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

และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย
2.3 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี 1 แหง

คือ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน
2.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี 1 แหง  คือ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีรอยเอ็ด
2.5 โรงเรียนกวดวิชามี 7 แหง คือ  บิ๊คบุค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เดอะเบนส

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

โรงเรียนแคมบริดจ



ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
4.5 การสาธารณสุข

- สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบดวย
1. โรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 1 แหง
2. โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แหง
3. คลินิกเอกชน จํานวน 60 แหง
4. ศูนยแพทยชุมชน จํานวน 2 ศูนย
5. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 3 แหง
6. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน 20 แหง และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) จํานวน 214 คน

สถิติผูรับบริการท่ีพบโรคระบาดวิทยาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

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

ไขเลือดออก 109 63 24 66 100
อุจจาระรวงอยางแรง 640 673 484 565 560
เลปโตสไปโรซิส - - 1 - 2
มือ,เทา,ปาก 3 - 1 - 3
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การจัดบริการหนวยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

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

สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

ป พ.ศ. ฉีดวัคชีนปองกันโรคพิษสุนัขบา(ตัว) ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข(ตัว)
2550 1,168 213
2551 1,087 179
2552 1,112 211
2553 1,007 198



2554 1,131 187

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

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

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

สถิติเพลิงไหมในรอบป 2553
- ในเขตเทศบาล 3 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 105,000 บาท
- นอกเขตเทศบาล 9 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 1,635,000 บาท
สถิติเพลิงไหมในรอบป 2554
- ในเขตเทศบาล 25 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 2,527,000 บาท
- นอกเขตเทศบาล 22 ครั้ง จํานวนความเสียหายประมาณ 792,000 บาท



ท่ีมา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2555

5. สภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แหลงน้ํา : แหลงน้ําในพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดแก

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

ท่ีมา : กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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5.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  มี 2 แหง

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

2. สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  วันละประมาณ 60 ตัน  และมีทองถ่ินท่ีอยู

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

3. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- การคัดคานการใชพ้ืนท่ีกําจัดขยะ 112 ไร ท่ีอําเภอธวัชบุรี สวนพ้ืนท่ีท่ีใชอยูปจจุบัน

20 ไร 3 งานเศษ  ไมเพียงพอตอการใชวิธีฝงกลบ องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียงมาใชพ้ืนท่ี
รวมกัน  ทําใหบอฝงกลบเต็มเร็ว

การใหบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

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

ระบบเก็บรวบรวมและขนสงมูลฝอย
1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเปน
- ถังพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จํานวน 100 ใบ
- ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500 ใบ
- ถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร จํานวน 50 ใบ
2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเปน
- ขนาด 18 ตัน จํานวน 5 คัน (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค)
- ขนาด 12 ตัน จํานวน 6 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
- ขนาด 8 ตัน จํานวน 2 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
- ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน (รถขยะเปดขางเททาย)
3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร จํานวน 40 คัน



4. รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา ขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
5. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร ขนาด 4 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 2 คัน
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6. รถกวาดและดูดฝุน ถังบรรจุผงขนาด 3 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
7. รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 2 คัน
8. รถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
9. เครื่องสูบน้ํา ขนาด  10 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
10. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
11. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองรอยเอด็
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554

ปงบประมาณ ปริมาณมูลฝอย(ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน)
2550 27,375 75
2551 28,470 80
2552 29,200 80
2553 30,660 85
2554 30,660 90

จํานวนพนักงานรักษาความสะอาดและจํานวนรถท่ีใชในการปฏิบัติงาน

ป พ.ศ.

การเก็บขนขยะมูลฝอย

การรักษาความสะอาดจํานวนรถ
(คัน)

พนักงาน
ขับรถ(คน)

พนักงาน
เก็บขน(คน)

จํานวน
เท่ียว

(เฉลี่ย/วัน)

น้ําหนัก/วัน
(ตัน)

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

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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6. การเมืองการบริหาร
6.1 การบริหาร : เทศบาลเมืองรอยเอ็ด แบงสวนการบริหารออกเปนฝายนิติบัญญัติและ

ฝายบริหาร
- สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน    ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจํานวน 18 คน ทํา
หนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน

- นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

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

นายกเทศมนตรี  จะทําหนาท่ีฝายบริหาร โดยการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย
ท่ีไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว

พนักงานเทศบาล ทําหนาท่ีเปนฝายผูปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน/โครงการตาง ๆ
ท่ีคณะผูบริหารกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด



-งานการเจาหนาที่
-งานควบคุมเทศพาณิชย

-งานทะเบียนราษฎร
-งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-งานรักษาความสงบเรียบรอย
และความมัน่คง

-งานธุรการ
-งานเลขานุการผูบริหาร
-งานรัฐพิธี

-งานการเงินและบัญชี

-งานพัฒนารายได
-งานผลประโยชน

-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานศูนยเคร่ืองจักรกล
-งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
-งานวางระบบจราจร

-งานธุรการ
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุ

-งานพัสดุและทรัพยสิน

-งานธุรการ

-งานธุรการ

-งานธุรการ

-งานควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
-งานสถาปตยกรรม
-งานวิศวกรรม

-งานธุรการ

โครงสรางและการจัดหนวยงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

กองชาง กองวิชาการและแผนงานกองการศึกษา

ฝายอํานวยการ

ฝายการศึกษา

สภาเทศบาล คณะผูบริหาร

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9)

สถานธนานุบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน

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

กองสวัสดิการสังคมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ลอม

ฝายปกครอง
ปลัดเทศบาล

ฝายบริหารงานท่ัวไป
ลัดเทศบาล

ฝายบริหารงานคลัง

ฝายพัฒนารายได

ฝายแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

-งานแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

ฝายควบคุมอาคาร
และผังเมือง

ฝายบริหารงานท่ัวไป

ฝายบริหารงานสาธารณสุข
-งานแผนงานสาธารณสุข
-งานเผยแพรและฝกอบรม
-งานรักษาความสะอาด
-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ฝายบริการสาธารณสุข

-งานศูนยบริการสาธารณสุข
-งานสัตวแพทย
-งานปองกันและควบคุมโรค
-งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย

ฝายบริหารการศึกษา
-งานบริหารโรงเรียน
-งานบริหารวิชาการ
-งานนิเทศการศึกษา
-งานสงเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลกัสูตร

ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

-งานการศึกษานอกระบบและ
สงเสริมการศึกษา

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-งานอนุรักษโบราณสถาน
-งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา

ฝายบริหารงานท่ัวไป
-งานธุรการ
-งานนิติกรรมสัญญา
-งานรับเร่ืองราวรองทุกข
-งานบรกิารและเผยแพรวิชาการ
-งานบริการขอมูลขาวสาร
ของทองถิ่น

ฝายแผนงานและ
งบประมาณ

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน
-งานจัดทํางบประมาณ
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ฝายสังคมสงเคราะห

-งานสังคมสงเคราะห

ฝายพัฒนาชุมชน
-งานพัฒนาชุมชน
-งานสวัสดิการเด็ก

และเยาวชน

ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
-งานสุขาภบิาล
-งานอนามยัสิ่งแวดลอมควบคุม
มลพิษและเหตุรําคาญ
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ฝายพัสดุและทรัพยสิน

ฝายบริหารงานท่ัวไป

กองคลัง

ฝายบริหารงานท่ัวไป

สํานักปลัดเทศบาล

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเปน ดังนี้
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองวิชาการและแผนงาน
3) กองชาง
4) กองคลัง
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6) กองการศึกษา(มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล8 แหงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 แหง)
7) กองสวัสดิการสังคม
8) หนวยงานตรวจสอบภายใน
9) สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)  1 แหง

บัญชีแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล

สวนการบริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ

พนักงาน
ครูเทศบาล

ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ท่ัวไป ตามภารกิจ

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

27
11
22
17
15
7
22
-
6

-
-
-

220
-
-
-
-
-

6
-
-

10
5
1
4
-
-

40
4
4
19
60
-

25
-
-

23
6
3
37
24
3
19
-
-

รวม 127 220 26 152 115

ท่ีมา : สํานักปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555
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สถานะการคลังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

รายรับ  ปงบประมาณ 2550 – 2554
ประเภท 2550 2551 2552 2553 2554



ที่มา : กองคลงั    สาํนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดคาธรรมเนียม

คาปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย

5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หรือเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ระบุวัตถุประสงค

7. หมวดรายไดเบด็เตล็ด

84,057,079.83
5,563,270.25

8,243,725.62
1,772,682.19

44,889,854.00
161,630,198.28

5,350,000.58

81,382,805.76
5,682,741.44

10,375,493.10
2,116,625.86

158,036,342.09
44,575,053.08

8,927,010.93

77,658,152
8,733,050.08

8,590,627.69
2,926,126.95

151,106,703.41
39,466,672.04

3,530,406.65

101,626,789
8,695,053.10

8,272,120.07
3,706,252.79

67,236,116.00
143,904,271.06

3,200,512.90

109,776,074.96
8,672,440.80

8,418,926.92
4,337,745.15

84,086,529.00
159,836,201.89

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

รายจาย  ปงบประมาณ 2550 – 2554

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

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

33,800.00
12,022,209.60
161,591,900.94

18,494,085.69
222,923,514.79
201,860,454.79
91,404,913.42
20,612,004.76
79,110,282.19
2,470,675.42
6,657,079.00
1,605,500.00
21,063,060.00
44,575,053.08

17,194,252.29
231,571,222.25
219,931,599.77
104,602,547.99
22,277,112.79
73,167,712.14
4,774,668.15
10,793,558.70
4,316,000.00
11,639,622.48
38,880,767.04

17,977,659.56
163,593,923.73
154,998,123.73
33,359,735.29
23,246,904.43
69,562,189.88
6,134,137.19
14,401,291.69
8,293,865.25
8,595,800.00

143,904,271.06

16,243,455.24
183,200,612.16
169,590,974.16
34,766,663.17
22,592,338.20
65,947,312.27
3,478,911.21
12,770,699.31

35,000.00
13,609,638.00
159,836,201.89

รวม 294,698,833.38 285,992,653.56 287,646,241.58 325,475,854.35 359,280,269.29
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด
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380.42

294.70 286.45
287.65 299.62

359.28

รายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ 2550 - 2554

รายรับ

รายจาย

การเปรียบเทียบรายจายประจํา/รายจายเพ่ือการลงทุน
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เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจดัสรรให

(เงินอุดหนุนทุกประเภท)

หนวย : ลานบาท
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เงินอุดหนุน
เงินรายได

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

สถานธนานุบาล

ช่ือ / รายการ 2550 2551 2552 2553 2554
1. เงินทุน
2. เงินทุนหมุนเวียน
3. กําไรสุทธิ
4. จํานวนผูใชบริการ
5. ทรัพยสินหลุดจํานํา

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

31,898.00
3,023,600.00

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

34,033.00
5,897,700.00

58,404,406.61
6,794,796.79
12,354,175.51

35,309.00
5,645,205.00

65,232,490.08
7,952,532.78
14,459,150.51

38,254.00
2,888,600.00

73,307,333.40
9,434,917.62
17,154,395.67

39,367.00
4,603,800.00

ท่ีมา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

***************
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สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

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



การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ภายใตขอบเขตพ้ืนท่ี 11.63 ตารางกิโลเมตร
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 25554 โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะดําเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาท้ัง 4 พันธกิจ ซี่งประกอบดวยพันธกิจเพ่ิมศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง และ
พันธกิจเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) แผน
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ,ฉบับท่ี 2,ฉบับท่ี 3 และฉบับท่ี 4 ประจําป 2554 ประกอบดวยโครงการท้ังสิ้น 321
โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 179 โครงการ และเทศบาลสามารถดําเนินการไดจํานวน
154 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.97 ของจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผน  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนท่ี   และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการ
สงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เชนการกอสรางซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา
เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.05 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.37 ของ
จํานวนโครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
1.1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพานทางเทาทอระบายน้ํา
1.2 พัฒนาระบบจราจร
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 19 โครงการ   ประกอบดวย
1. โครงการเก็บขอมูลและปรับปรุงผังเมือง
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนรัฐกิจไคลคลาฝงทิศตะวันออก

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

9. โครงการกอสรางถนนริมคลอง (ชวงถนนเพลินจิต – ทางเขาศูนยบริการสาธารณสุข 2)
10. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนราชการดําเนิน ชวงท่ี 5 (แยกรานเปงจิว - แยกรัฐกิจไคลคลา)
11. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนจันทรเกษม ซอย 4
12. โครงการกอสรางถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 8
13. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 5/1
14. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนขางวัดเวฬุวัน
15. โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 แยก 1
16. โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 43 เชื่อม ซอย 45



17. โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25แยก 1,2,3และ4
18. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย 2 แยก 2 และแยก 4
19. โครงการกอสรางปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ระหวางซอย 8 ถึง ซอย 10
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางประดับท่ีศาลเจาพอหลักเมืองบึงพลาญชัยและอนุสาวรียรัชกาลท่ี 6
2. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสองสวาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลควรกระทํา
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง  ใหดําเนินไป
ดวยความม่ันคงยิ่งข้ึน  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจ
ใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5 โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.55 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวน
โครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ  ประกอบดวย
1. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการสงเสริมการตลาด
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมประกอบดวย

ประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเท่ียว อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และงานประจําป  เปนตน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.86
ของจํานวนโครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติ  จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.66 ของจํานวน
โครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียว
3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการจัดทําวารสาร แผนพับ เผยแพรการทองเท่ียว
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองกําแพงเมือง ดานทิศตะวันออกศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ
3. โครงการปรับปรุงและซอมแซมตูจัดแสดงพันธุสัตวน้ํา
4. โครงการกอสรางเกาะเตาในบึงพลาญชัย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับดานการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.00



ของจํานวนโครงการท้ังหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.13
ของจํานวนโครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 39 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา
2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน
3. โครงการเขาคายทางวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,โรงเรียน

อนุบาลกรแกว และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการ
6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
7. โครงการนิเทศการศึกษา
8. โครงการพัฒนาสงเสริมหองสมุดในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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9. โครงการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ
10. โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและเขาคายฝกซอม
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน
12. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
13. โครงการจัดพิมพวารสารการศึกษารายภาคเรียน
14. โครงการพัฒนาการเรียนรูนักเรียน
15. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผูบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
16. โครงการวันครู
17. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ดและ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18. โครงการโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด
19. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
20. โครงการจัดจางทําอาหารกลางวัน
21. โครงการหลักสูตรสถานศึกษา
22. โครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBM)
24. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
25. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
26. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
27. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา
28. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป



29. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะศาลเจาพอหลักเมืองและเจาพอมเหศักดานุภาพ
30. โครงการกฐิน 101 กอง
31. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย
32. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย
33. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
34. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
35. โครงการประกวดวาดภาพชีวิตสัตวน้ําและธรรมชาติ
36. โครงการฝกซอมดนตรีหรือวงโยธวาทิต
37. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
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38. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
39. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการเปดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
2.โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ
3. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ
4. โครงการลานดนตรีคนดีศรีรอยเอ็ด
5. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวย
ความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมีคุณคาและท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพ
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยเสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและ
มีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.87
ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.56
ของจํานวนโครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
5.1 เพ่ือปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี
5.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน
5.6 สงเสริมคณุภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 54 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการอบรมกลุมเสี่ยงในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. โครงการปองกันควบคุมโรคฉ่ีหนู
3. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



4. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคโปลิโอ
5. โครงการสงเสริมคุณภาพผูประกอบการคาในตลาด
6. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ
7. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
8. โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน
10. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
11. โครงการรณรงคดานทันตสาธารณสุข
12. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
13. โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ
14. โครงการณรงคงดสูบบุหรี่
15. โครงการเกงกอนเกิด
16. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
17. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน
18. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
19. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
20. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
21. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค
22. โครงการตรวจคัดกรองผูปวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
23. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัด H1 N1
24. โครงการบานพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
25. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา
26. โครงการทําบุญตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
27. โครงการทําบุญโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
28. โครงการจางเหมาทําความสะอาดตลาด ถนน และสถานท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
29 .โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
30 โครงการรณรงคพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผมเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
31. โครงการรณรงคสุขานาใช(Healthy Toilet)
32. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
33. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน
34. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน ทองท่ีตานภัยยาเสพติด
35. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง
36. โครงการตรวจปองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท
37. โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิงรวมกับการประปาสวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด
38. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
39. โครงการซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
40. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
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41. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
42. โครงการสั่งใชสมาชิก อปพร.
43. โครงการจัดระเบียบตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
44. โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในงานประเพณีและงานอ่ืนๆ
45. โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ
46. โครงการจัดระเบียบรถบรรทุก
47. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
48. โครงการพัฒนาการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
49. โครงการจดัระเบียบจําหนายและตั้งวางสินคาวัสดสุิ่งของบนทางเทาและผิวจราจรกวดขันการจําหนายสินคา
50. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
51. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
52. โครงการสงเคราะหเด็กยากจน เด็กเรรอน เด็กยากไรขาดผูอุปการะ
53. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
54. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการอบรมครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด
2. โครงการสาธิตใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัยสถานท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
3. โครงการฝกอบรม อปพร.
4. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริม
อํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมีคุณคาและท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมี
ทรัพยากรใชตลอดไป มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.98
ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50
ของจํานวนโครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
6.4 บําบัดและจัดการขยะ
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โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการสรางจิตสํานึกการรักษาความสะอาด
3. โครงการจัดซื้อจุลินทรียเพ่ือปรับปรุงสภาพน้ําในบึงพลาญชัย



4. โครงการยายและอนุรักษพันธุปลาในบึงพลาญชัย
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการปลูกตนอินทนิลบกบนทางเทา (เพ่ิมเติม)
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาลท่ี 6 หนาบึงพลาญชัย
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางเขาบึงพลาญชัยจากสะพานเกาะเจาพอหลักเมืองถึงลานกีฬา
4. โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด
5. โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาล

พึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ใหประชาชนได
เขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ท้ังหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหาร ใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชน การสงเสริมความรูความสนใจตอกิจการของทองถ่ิน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนา
รายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 92 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.66 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 39 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.39 ของจํานวน
โครงการในสาขานี้

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
7.2 สงเสริมความรูความสนใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน
7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 31 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
2. โครงการยายชุมชน/จัดหาท่ีอยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมืองกําแพงเมืองรอยเอ็ดและท่ีสาธารณะ
3. โครงการพัฒนาเครือขายองคกรภาคประชาชน
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป 2554
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5. โครงการประเมินและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับรางวัลพระปกเกลา
6. โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
7. โครงการจัดทําวารสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
8. โครงการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
9. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
10. โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
11. โครงการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
12. โครงการอบรมความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
13. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางดีเดน



14. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานและผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางเทศบาล

15. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากรใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ
16. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสํารวจแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
17. โครงการสมนาคุณแกผูมาชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล
19. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองคลัง
20. โครงการเชาพ้ืนท่ีจัดทําเว็บไซตกองการศึกษาและ รร.ในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม(ซื่อเว็บไซต)
21. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของกองการศึกษาและโรงเรียน

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

ทองถ่ินฯดวยระบบออนไลน (รพ.รอยเอ็ด)
29. โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป
30. โครงการกอสรางบานเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา
31. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบโมบายยูนิค เพ่ือบริการดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัว

ประชาชนนอกสถานท่ี
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง
2. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4. โครงการปรับลดการใชพลังงาน
5. โครงการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
6. โครงการปรับปรุงซอมแซมอัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด
7. โครงการประกวดสํานักทะเบียนมาตรฐาน
8. โครงการสํารวจบุคคลในบานและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร
เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการเนื่องจาก

รายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยดานปญหาของทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณา

ดําเนินการแกไขปญหาท่ีรุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง



2. ปจจัยดานนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปญหา ความตองการของประชาชน และ
ทองถ่ิน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถ่ิน   จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองในการ
บริหาร  ทําใหโครงการตาง ๆ ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและจําเปนตอง
กระจายการพัฒนาไปทุก ๆ สาขาอ่ืน

จากปจจัยเหลานี้ ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ท้ังหมดท่ีกําหนดไว
แตอยางไรก็ตามเทศบาลสามารถนําปจจัยดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหสรุปเพ่ือเปนขอเสนอแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาปตอไป
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สวนที่ 4

วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนาเทศบาล

4.1 วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

“บานเมืองนาอยู ผูคนนารกั
ฟูมฟกตํานานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

4.2 พันธกิจ
พันธกิจท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพของเมือง
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง
พันธกิจท่ี 4 เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา

4.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย



2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเพียงพอในการดํารงชีวิต
3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ  และสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมพรอมท้ังเอ้ืออํานวยความสะดวกตอ

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

เรียนรูตลอดชีวิต
10. ประชาชนในทองถ่ินคิดเปน  ทําเปนมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน รูรักสามัคคีเปนชุมชนเข็มแข็งและ

มีสวนรวม ในการพัฒนาทองถ่ิน
11. หนวยงานนําหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมาปฏิบัติ
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล

ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขาย

ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล
3. สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง

ประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมี

สัญญาณไฟ  ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ
5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด
6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการ

รณรงคสรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด
7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ี

เก่ียวของใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม
9. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชน

อยางท่ัวถึง



10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน ไฟฟา ประปา
โทรศัพทและการสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและ
อํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน

12. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร  สถานท่ี ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย
ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี

13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง รวมท้ังท่ีของ
หนวยงานราชการ  เอกชน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง

2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ
3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจดัใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาท่ีระลึกของชุมชน
4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และ

ตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ
5. สนับสนุนใหประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ

ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
6. สงเสริมประชาสัมพันธ  เผยแพรการทองเท่ียว  เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน
2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบ

ตาง ๆ  เชน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล
ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว

3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพ่ือกระตุนและ

สนับสนุนการคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน
5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความ

สมดุลสัมพันธกัน    ท้ังหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรท่ีเนนความสนใจ
ของผูเรียน  และหลักสูตรทองถ่ินท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน

6. สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคนควา วิจัย การ
สาธิตการสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กท่ีมีปญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

7. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง ตลอดท้ังการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปน
ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน
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9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย
ถูกตองเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง

10. สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย



ตางๆ  ท้ังในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน
12. สนับสนุน  ทํานุ  บํารุงศาสนา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา
2. สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน

ตอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ

จัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมท้ังจัดใหมีสถานท่ีออกกําลัง
กายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง

5. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางท่ัวถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย
ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ
7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใหมี

มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ
8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังใหทุกชุมชนไดมี

เครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ได

9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

10. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาท่ีท้ัง
ตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนา
กระบวนการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพแกสังคม

11. สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   และรวมมือ
กันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
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12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

1. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียว
พ้ืนท่ีโลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมท้ังเพ่ือเปน
การเสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน



2. สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง  ภูมิภาคและทองถ่ินอ่ืน
องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชน
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความรวมมือ
ในการปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหม
อยางเหมาะสม

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา
6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและ

การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ มุงของ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณ

2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ิมองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาทองถ่ิน

3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคมท้ังภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวม
คิดรวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คาธรรมเนียมท่ีมุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคม
อยางท่ัวถึง
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5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง

6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหเนน
ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส

7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาตนเองและชุมชน

8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยาง
ท่ัวถึง

9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยี  ท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน

10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ
ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรอยเอด็
1. วิสัยทัศนของจังหวัด

"เปนผูนําการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก เมืองแหงการทองเท่ียววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข"
2. พันธกิจ

2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ
2.2 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการใหไดมาตรฐาน
2.3 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมเปนภูมิคุมกันสังคม

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

4. เปาประสงค
4.1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร
4.2 เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการให

สามารถแขงขันได
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4.3 เพ่ือสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได
4.4 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน
4.5 เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

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

รอยละ 5 ตอป
5.3 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑ จปฐ. รอยละ 5 ตอป
5.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการมลพิษดานดิน น้ํา และปาไม ระดับ 5 ตอป
5.5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 ตอป

6. กลยุทธการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขันได
กลยุทธ : ยกระดบัมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา

ดังนี้
1) พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ GAP ดวยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีท่ีเหมาะสม

(Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม ควบคูไปกับการจัดการระบบสงน้ํา
และกระจายน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การใชเมล็ดพันธดี และการจัดการองคกรเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปขาวสาร
ท้ังผูประกอบการภาคเอกชน และองคกรเกษตรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถแขงขันได พัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดรอยเอ็ด รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดย



การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตลอดจนหวงโซการผลิตท่ีสามารถสรางมูลคาและคุณคาผลิตภัณฑ
3) พัฒนาระบบตลาดขาวหอมมะลิ โดยพัฒนาชองทางการตลาดตรงสูผูบริโภคท้ังภายในและ

ตางประเทศ รวมถึงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิรอยเอ็ด และสรางคุณคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ มี

แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ใหไดมาตรฐาน และยกระดับการใหบริการดานการ

ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ
2) พัฒนาแหลงทองเท่ียวหลัก ไดแก พระมหาเจดียชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัย บอพันขัน

โดยการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความสมบูรณ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยาง
เพียงพอ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง
กลยุทธ : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรใหแกประชาชนอยางเพียงพอ และสราง ปรับปรุงการคมนาคมใหประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร

2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม โดยการใหการศึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน และการ
ฝกทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได รวมท้ังการเสริมสรางสังคมใหสงบสุข โดยการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สรางมาตรการระวัง ปองกัน และชวยเหลือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย ภัยพิบัติ และปญหายาเสพติด

กลยุทธ : 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม มีแนวทางการพัฒนา
คือ

- พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม

กลยุทธ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา คือ
- ยกระดับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล

ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ



2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขาย
ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล

3. สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยงประสาน
กันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล ใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมี
สัญญาณไฟ  ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ

5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด
6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงค

สรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด
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7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผงัเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของ
ใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม

9. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชน
อยางท่ัวถึง

10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน ไฟฟา ประปา
โทรศัพทและการสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวย
ประโยชนดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน

12. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร  สถานท่ี ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจน
เกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี

13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง รวมท้ังท่ีของหนวยงาน
ราชการ  เอกชน

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง

2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ
3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจดัใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาท่ีระลึกของชุมชน
4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาด

ใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ
5. สนับสนุนใหประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ

ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
6. สงเสริม ปรับปรุง  เผยแพร  สนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว  เพ่ือกระจายรายไดใหแก

ชุมชน
3. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา



1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน
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2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ
เชน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    ภาคเอกชน
ชุมชนและครอบครัว

3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพ่ือกระตุนและสนับสนุน

การคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน
5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความ

สมดุลสัมพันธกัน    ท้ังหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรท่ีเนนความสนใจของ
ผูเรียน  และหลักสูตรทองถ่ินท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน

6. สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคนควา วิจัย การ
สาธิตการสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กท่ีมีปญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

7. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง ตลอดท้ังการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปน
ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน

9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย
ถูกตองเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง

10. สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย
ตางๆ  ท้ังในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน
12. สนับสนุน  ทํานุ  บํารุงศาสนา

4. นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา
2. สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอ

สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัด

กิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมท้ังจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย
และเลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง

5. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางท่ัวถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย
ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม
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6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ
7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใหมี

มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ
8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังใหทุกชุมชนไดมี

เครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ได

9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

10. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาท่ีท้ังตอ
ตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพแกสังคม

11. สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   และรวมมือ
กันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

1. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนท่ีสีเขียว     เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียว
พ้ืนท่ีโลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน  และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมท้ังเพ่ือเปน
การเสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน

2. สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง   ภูมิภาคและทองถ่ินอ่ืน
องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนได
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความรวมมือใน
การปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยาง
เหมาะสม

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา
6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและ

การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
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6. นโยบายดานการบริหาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ    มุงของ

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณ
2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ิมองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และการพัฒนาทองถ่ิน



3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคมท้ังภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวม
คิดรวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ
คาธรรมเนียมท่ีมุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคม
อยางท่ัวถึง

5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง

6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหเนน
ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส

7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน

8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยาง
ท่ัวถึง

9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยี  ท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน

10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ
ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน

นโยบายเรงดวนผูบริหาร
1. ปญหาขยะมูลฝอย
2. คลองคูเมือง บริเวณสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดยายออกแลว ซึ่งบริเวณดังกลาว

จัดทําเปนสวนเฉลิมพระเกียรติใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว
3. ปญหาดานสิ่งแวดลอม ใหดําเนินการปองกันปญหาน้ําทวม โดยประสานกรม

ชลประทานใหออกแบบประตูน้ําเพ่ือระบายน้ําออกไปลําน้ําชี
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4. ไดดําเนินการจัดทําประชาพิจารณถนนวงแหวนชั้นใน ซึ่งเหลือบริเวณโรงพยาบาลจุรีเวช –
ทางไป จังหวัดยโสธร ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร หากดําเนินการทําจะแลวเสร็จป 2558 ซึ่งเทศบาลฯจะไดรวม
กําหนดทิศทางของการระบายน้ํา

5. เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเตรียมตอนรับอาเชียนในป 2558 ซึ่งภาษาท่ีใชหลักคือ ภาษาอังกฤษ
6. กอสรางทอระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ  เนื่องจากเวลาฝนตกน้ํายังคงทวมขัง
7. ประสานโครงขายถนนเชื่อมโยงระหวาง อปท.ใกลเคียง
8. ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาของปท่ีผานมา
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะ จากการจัดทําประชาคมเมืองการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด (พ.ศ. 2556 -2558) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 ณ  หองประชุมสุนทรเทพ (ช้ัน 3 )
สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



1. ถนนเทวาภิบาล – สี่แยกไปจังหวัดมหาสารคาม(โฮมโปร) ถนนคอนขางแคบอยากให
สลายเกาะกลางใหเล็กลง

2. ถนนเทวาภิบาล บริเวณหนาโลตัสรอยเอ็ด  ไดมีการทําประชาพิจารณแลววาใหรถท่ีออก
จากโลตัส ใหเลี้ยวขวาออกแตยังคงมีรถฝาฝนเลี้ยวซายออกทําใหเกิดปญหาจราจร

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

เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่ง
6. ปญหาการขุดถนนแลวไมกลบใหเหมือนเดิม
7. ถนนประชาธรรมรักษถึงวัดคุม  มีการจอดรถสองขางถนนทําใหการจราจรติดขัด
8. บริเวณถนนประชาธรรมรักษ(สี่แยกวัดบึง) ควรมีไฟแดงหรือไฟกระพริบเนื่องจากเกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง  และทอระบายน้ําอุดตัน
9. ตองการใหจัดทําศูนยการเรียนรู ดานวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร
10. ปรับปรุงตลาดหนองแคน  ดังนี้

- ฝาครอบรองระบายน้ําชํารุด
- น้ําทวมขังระบายน้ําไมทันเม่ือเกิดฝนตกหนัก
- จัดทําสถานีสูบน้ําออกท่ีตนคลองสะพานกอนขามไปโรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 2 ฝง และทําทอระบายน้ําหลักจากถนนราชการดําเนินมาตามราชการดําเนิน ซอย 8 ไปถึงคลอง
- ขาดท่ีจอดรถข้ึนลงสินคาของทางราน
- มุงหลังคาทางเขาตลาดท้ัง 4 ชองทาง
- ปรับปรุงหองน้ําในตลาด
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11. บริเวณรอบตลาดหนองแคนเม่ือฝนตกไมสามารถระบายน้ําออกไดเร็ว
12. ถนนหลังโรงพยาบาลรอยเอ็ด – โรงเรียนเมือง อยากใหจัดทําเปนลานวัฒนธรรม
13. รถจอด 2 ขางทาง บนถนนทานครทําใหถนนแคบเกิดการจราจรติดขัด

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

ใหติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมในชุมชน

ปญหาความตองการของชุมชนวัดปาเรไร

1. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ชวงถนนคุมวัดปาเรไร

2. ปญหาการวางงงาน



- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน
3. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง

- สถานบริการยังมีไมท่ัวถึง และอยากใหมีลานออกกําลังกายชุมชนวัดปาเรไร
4. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- มีเด็กวัยรุนนั่งรวมกลุมรบกวน เสียงดัง ยามวิกาล
- อยากใหตํารวจ  อปพร. - เดินตรวจคืนละครั้ง

5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- มีรถยนตจอดสองขางทางหนารานอาหารชุมชนวัดปาเรไร
- อยากใหเจาหนาท่ีตํารวจจัดระเบียบการจราจรบริวณหนารานอาหาร

6. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- ประชาชนไมไดรับขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับประชาชน
- ไมมีการบอกกลาวหรือประกาศเสียงตามสาย
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ปญหาความตองการของชุมชนวัดคุม

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ไมมีฟุตบาททางเขาริมประตูเขาตลาดสระทอง
- 2 ฝงทางเขาดานทิศตะวันตกตลาดสระทองแคบมาก
- ทางเทามีการวางจําหนายสินคาล้ําออกมาไมเปนระเบียบ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ และในซอยไฟฟาแสงสวางดับบอยมาก

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- คนในชุมชนไมมีงานทําเปนสวนใหญ

5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- ถนนแคบชวงทางเขาตลาดสระทองทิศตะวันตกทําใหจราจรติดขัด

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

โดยเฉพาะชวงโรงเรียนเลิก
- การจําหนายสินคา สงเสียงดัง กลิ่น ควัน เปนการรบกวนนักเรียนและผูสัญจรไปมาอยางยิ่ง

ปญหาความตองการของชุมชนวัดเหนือ

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน



- ทางเทาชํารุด  ทางมาลายตรงสามแยกหนาวัดเหนือไมชัดเจน
- ถนนเวลาขุดซอมทอประปาแลว ปลอยปะละเลยไมใหอยูในสภาพเดิม
- ทางเทามีการวางสิ่งของถนนผดุงพานิชตลอดแนว

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน
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5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนาย
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง

7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- วัยรุนชอบดื่มเหลา และเกิดความคะนองลักขโมย และทําลายทรัพยสินตามถนนและซอยตาง ๆ

โดยเฉพาะซอยเสนาเริ่มคิดทะลุไปถึงถนนผดุงพานิช
8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- รถจอดรับ – สงสินคา วางของขายบนทางเดิน
- ถนนผดุงพานิช หนาโรงเรียนกวดวิชาคุมอง

9. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- การสื่อสาร สิ่งพิมพ ไมถึงผูรับบริการ
- ควรมีหองสมุดประชาชนเพ่ิม และอาคารท่ีเหมาะสม

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

ปญหาความตองการของชุมชนทานคร

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนคุมแสนสุข ,ถนนลําหวยเหนือ ถนนเปนหลุมเปนบอ
- รองระบายน้ําถนนเทวาภิบาล ซอย 5 แยก 1 ชํารุด
- ถนนไมไดมาตรฐาน (ถนนคุมแสนสุข , ถนนลําหวยเหนือ) การจราจรมีผิวจราจรถนนคับแคบ
- ถนนเทวาภิบาล  ซอย 1ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางถนน

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



3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน โดยเฉพาะรางยู และรางวี  เกิดจากดินของเจาของท่ีและดินไหล

ลงมาตามธรรมชาติ
- ถนนเทวาภิบาล  ซอย 5 ไมมีทอระบายน้ําตลอดซอย
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4. ปญหาการวางงงาน

- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน
5. ปญหายาเสพติด

- มีการจําหนายท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง

7. ปญหาอ่ืน ๆ
- กลิ่นขยะ ไมมีฝาปดถังขยะ
- อยากใหมีฝาปดถังขยะทุกถัง

ปญหาความตองการของชุมชนวัดบึงพระลานชัย

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

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

ภายในบริเวณวัดสระแกว ซอยหลังหองอาหารรจนา
3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตันบริเวณหลังวัดบึงพลาญชัย
- ขยะมูลฝอยอุดตันตามรองถนน  ตรอก ซอย

4. ปญหาการวางงงาน
- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลง
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

5. ปญหายาเสพติด
- มีแหลงจําหนายมากท่ีชุมชน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- มีผูสูงอายุ และคนพิการ ไมมีผูเลี้ยงดูอยูตามลําพัง เปนปญหาเรื่องอาหาร การกินไมถูก

สุขลักษณะ
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7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- โจรลักขโมย และเกิดอุบัติบอย
- จัดใหมีตํารวจสายตรวจออกตรวจในซอยท้ังกลางวัน – กลางคืน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- วัยรุนขับรถจักรยานยนตเสียงดัง
- ถนนคับแคบ การจอดรถไมเปนไปตามกฎจราจร
- ไมมีการจัดระเบียบจราจร

9. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- สรางอาคารศูนยประชาสัมพันธและจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธขาวสาร

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

ปญหาความตองการของชุมชนศิริมงคล
1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน

- ซอยแยกขางโรงเรียนอนุบาลไพโรจน
- รานอาหารวางอุปกรณในการทําครัวขีดขวางซอยเขาออก

2. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก
- เวลาฝนตกน้ําทวมขัง

3.. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจราจรติดขัดหนาวัดสระทอง
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ปญหาความตองการของชุมชนพระอารามหลวง

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

ซอย 2 ชวงระหวาง ถนนเพลินจิต-ถนนเจริญพานิช) ถนนเวลาขุดซอมทอประปา



แลว ปลอยปะละเลยไมใหอยูในสภาพเดิม
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ

3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- ทอระบายน้ําอุดตัน ชวงฤดูฝนมีน้ําทวมขังและไมมีทางเทาใหประชาชนใชสัญจร

ปญหาความตองการของชุมชนรอบเมือง

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนเปนหลุมเปนบอ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- เสาไฟฟาทายซอยเชื่อมระหวาง ซอย 5 และ ซอย 7 หลังหอพัก

3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม
- รอบเมืองซอย 7 ซอย 9 และ ซอย 11 ทอระบายน้ําอุดตัน น้ําทวมขัง
- รอบเมืองซอย 1 ทอระบายน้ําตื้นเขิน

4. ปญหาอ่ืน ๆ
- อยากใหชุมชนมีรายไดเสริม
- จัดหาอาชีพใหชุมชน สําหรับคนวางงาน ไมมีงานทํา

ปญหาความตองการของชุมชนวัดเวฬุวัน

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

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- มีการเสียหายหลายจุด
- เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ
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3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน น้ําทวมตรงซุมประตูดานทิศตะวันตกวัดเวฬุวัน ซอย 13
ถนนเทวาภิบาล

4. ปญหาการวางงงาน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนาย
- อยากใหเจาหนาท่ีดําเนินการแบบจริงจัง

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- สถานบริการมีไมท่ัวถึง

7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- วัยรุนชอบดื่มเหลา และเกิดความคะนองลักขโมย และทําลายทรัพยสินตามถนนและซอยตาง ๆ



ขับรถเครื่องเสียงดังรบกวน
8. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง

- ควรมีเสียงตามสายประกาศใหประชาชนไดรูขาวสารขอมูลโดยท่ัวกัน

ปญหาความตองการของชุมชนศรีอุดม

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

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
- ไมมีเสาไฟบางชวงทําใหบริเวณนั้นคอนขางมืด

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

4. ปญหาการวางงงาน
- ประชาชนท่ีใชแรงงานไมมีงานทํา

5. ปญหายาเสพติด
- บานเชาและหอพักจะมีปญหายาเสพติด
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6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- ขับรถยอนศร
- จอดรถไมเปนระเบียบ

7. ปญหาอ่ืน ๆ
- ชุมชนขาดความสามัคคี

ปญหาความตองการของชุมชนหนองหญามา

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนเปนหลุมเปนบอ – ฟุตบาทชํารุดจํานวนมาก
- มีขยะมูลฝอยตามถนนท้ังสองขาง

2. ปญหาไฟฟา –สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอการสัญจรไปมาไมสะดวก

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

4. ปญหาการวางงาน



- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลง
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

5. ปญหายาเสพติด
- มีแหลงจําหนายมากท่ีชุมชน
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

6. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- ขอตํารวจสายตรวจเขาออกซอยท้ังกลางวัน – กลางคืนดวย
- ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล

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

ปญหาความตองการของชุมชนทุงเจริญ

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ทางเขาออกตลาดทุงเจริญถนนแคบ
- ถนนเปนหลุมเปนบอ เปนอันตรายตอการสัญจรไปมา
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- มีสิ่งกีดขวางถนน(เกาอ้ี)วางตรงรานจําหนายสินคาถนนรอบตลาดทุงเจริญ
- ซอยโรงเรียน ช.วิทยาตรงแยกไปวัดบูรพาภิรามทอระบายน้ํายังไมไดรับการปรับปรุง
- ทอน้ําเสียไมมีฝาปดมิดชิด

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

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

4. ปญหาการวางงาน
- ยังมีคนในชุมชนวางงานและไมมีรายได

5. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- มีขโมยลักทรัพยตามบานเชา
- ควรมีสายตรวจไปดูแล

6. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- ควรหาสถานท่ีเสนอขอมูลขาวสารของทางราชการ
- ใหจัดทําปายติดประกาศไวท่ีทําการชุมชนทุงเจริญ

ปญหาความตองการของชุมชนพิพิธภัณฑ

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ซอยชุมชนพิพิธภัณฑริมคลองคูเมือง ซอยและถนนเปนหลุมเปนบอมาก
- ถนนสันติสุขถึงถนนเทวาภิบาล ซอยดอลลาถนนทํายังไมเสร็จ



- ทางเทาชํารุด ถนนแคบไมมีการตีเสนจราจร
2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง

- ไฟฟาสองสวางไมติดหลายแหงและไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน
3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวมขังถนนเทวาภิบาล ซอย 5
4. ปญหาการวางงงาน

- ประชาชนไมมีงานทําเปนสวนใหญ  ควรสงเสริมอาชีพเสริมใหแกผูตกงาน
5. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- ไฟสัญญาณจราจรมองไมคอยเห็น
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ปญหาความตองการของชุมชนชุมชนม่ันคงพัฒนา

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนน ซอย 2 – 11 ถนนชํารุด มีกอนหินโผลข้ึนบนถนน
- อยากใหทําถนนเปนลูกระนาคเนื่องจากรถท่ีสัญจรไปมาขับรถเร็วเกินไปทําใหเสียงดังและเกิด

อุบัติเหตุไดงาย
- ฝาปดทอระบายน้ําบนถนนแตก เศษปูนหลนลงทอ

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

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

4. ปญหาการวางงงาน
- แมบานวางงานเพราะอยูหางไกลจากตัวเมือง
- ตองการเงินสนับสนุนเพ่ือตั้งกองทุนอาชีพเสริม
- ตองการมีตลาดแถวชานเมือง

5. ปญหายาเสพติด
- ชุมชนหางไกลจากตัวเมือง ขาดเจาหนาท่ีในการสอดสองดูแล
- ตองการใหมีจุดตรวจของตํารวจในเวลากลางคืนบริเวณหนาชุมชน

6. ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมไดรับบริการท่ัวถึง
- ทอระบายน้ํามีน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง

7. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- มีโจรปลนจี้

8. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ



- หามวางสิ่งของบนฟุตบาท
- ไมมีการจัดระเบียบจราจร

9. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึงความตองการของชุมชน
- เปลี่ยนสนามเด็กเลนท่ีชํารุดในชุมชนเปนสถานท่ีออกกําลังกาย
- สรางอาคารศูนยประชาสัมพันธและจัดหาเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธขาวสาร
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- ใหจัดทําปายติดประกาศกลางชุมชน
- กองทุนสวัสดิการชุมชน

ปญหาความตองการของชุมชน  บขส.

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนเปนหลุมเปนบอไมสะดวกในการสัญจรไปมาและมีน้ําทวมขัง ตรงถนนเทวาภิบาล

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

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ถนนภายในชุมชนถนนเทวาภิบาล ซอย 2– 4 และซอยตาง ๆ หลอดไฟสองสวางตาม

ถนน ซอย ดับบอยมาก เวลาฝนตกไฟจะดับเสมอ
3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน โดยเฉพาะถนนราชการดําเนิน ซอย 1(ชวงท่ี 2) ถนนเทวาภิบาล ซอย
2/1,ซอย 4,ซอย 4/1,ซอย4/2,ซอย6,ซอย 8,ซอย8/1 เนื่องจากระบบระบายน้ําท้ังสองขาง
ทางมีเศษขยะ และดินโคลนมาอุดตันทางน้ํา

- ถนนหนาลีลา 6 – รานขายเฟอรนิเจอรถนนใหญ ตองการใสทอและกลบดินใหถนนกวาง
4. ปญหาการวางงงาน

- โรงงานไมเพียงพอกับความตองการของชุมชน
- อยากใหมีการสรางงานใหชุมชน

5. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนายท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน และวัยรุนรวมกลุมท่ีบริเวณถนนเทวาภิบาล

ซอย 10 บริเวณปาหนาวัดดอนสนามชัย ชวงเวลา 19.00 – 23.00 ทุกคืน
6. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

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

7. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะหนาหางโลตัสและหนาหางแม็คโคร
- การจอดรถไมเปนระเบียบจอดสองขางทาง

8. ปญหาอ่ืน ๆ
- น้ําประปาไมคอยไหล
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ปญหาความตองการของชุมชนหนองแคน

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ทางเทาชํารุด ซอยแตรชวลิตร

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- แสงสวางไมเพียงพอ  ชุมชนในซอยแตรชวลิตร  หนาตลาดหนองแคน สวนสาธารณะริมคลอง

ออกกําลังกาย
3. ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน
- น้ําทวมขังฝงชุมชนในซอยแตรชวลิตร รอบๆ  ถนนราชการดําเนิน ซอย 8,10,12
- รอบตลาดหนองแคน ทอขนาดเล็ก  ขยะอุดตัน

4. ปญหาการวางงงาน
- ประชาชนในชุมชนวางงานเปนจํานวนมาก ความรูนอย อยากใหมีการจัดหาอาชีพ

เสริมใหผูวางงานทํา
5. ปญหายาเสพติด

- มีวัยรุนติดสารระเหยมาก ซอยแตรชวลิต  บริเวณขางบังกะโลเมโทร ถนนริมคลอง
6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ

- ชวงเย็นการจอดรถไมเปนระเบียบในบริเวณรอบตลาดหนองแคน
- ในชั่วโมงเรงดวน รถท่ีวิ่งออกมาจากซอยตาง ๆ  ลําบากมาก เพราะรถทางเอกไมยอมชะลอ

และไมมีสัญญาณไฟ
7. ปญหาอ่ืน ๆ

- ตนไมบริเวณสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดบดบังถนน
- จัดหาพ้ืนท่ีกอสรางศูนย สสมช.
- ปญหารถกระจายเสียงและรถโฆษณาเสียงดัง

ปญหาความตองการของชุมชนจันทรเกษม

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

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

- ทอระบายน้ําอุดตันตื้นเขินมาก ชวงถนนจันทรเกษม
- ฝารางระบายน้ําแตกชํารุด
- กอสรางรางระบายน้ําซอยแยกหนาบานพักพนักงานเทศบาล

4. ปญหาอ่ืน ๆ
- ถนน คสล. รางระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน



ปญหาความตองการของชุมชนโรงเรียนเมือง

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

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

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

4. ปญหาการวางงงาน
- วัยรุนไมมีงานทํา เปนหลักแหลงและอาชีพท่ีแนนอน
- วัยรุนมีการศึกษานอยเลือกงาน

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

6. ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบฯ
- การจราจรติดขัด ไมเปนระเบียบ
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7. ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการเพียงพอและท่ัวถึง

- การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง
8. ปญหาอ่ืน ๆ (ความตองการ)

- สุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน
- จัดเสวนาผูสูงอายุ ชุมชนละ 5 คน
- ใหผูเลี้ยงสุนัขดูแลสุนัขมากกวานี้

ปญหาความตองการของชุมชนราษฏรอุทิศ

1. ปญหาถนน ตรอก ซอย หรือทางเทา ชํารุดไมไดมาตรฐาน
- ถนนชํารุดมาก  เปนหลุม เปนบอ

2. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง



- ไฟฟาตามเสาดบับอยมาก เพราะโคมไฟไมคอยดี
3. ระบบระบายน้ําอุดตัน ตื้นเขิน ไมไดมาตรฐาน ฝนตกทําใหเกิดน้ําทวม

- ทอระบายน้ําอุดตัน เวลาฝนตกน้ําทวมตลอดแนว
- ถนนปทมานนท ซอย 8 - 10 ไมมีรองระบายน้ํา

4. ปญหายาเสพติด
- มีการจําหนายยาเสพติดอยูหลายจุด ในชุมชน ท้ังผูคาและผูเสพภายในชุมชน

5. ปญหาประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของราชการเพียงพอและท่ัวถึง
- ประชาชนไมไดรับขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับประชาชน
- ไมมีการบอกกลาวหรือประกาศเสียงตามสาย

1. ปญหาอ่ืน ๆ
- อยากไดถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา

ปญหาความตองการของชุมชนโรงพยาบาล

1. ปญหาไฟฟา – สาธารณะชํารุดและมีไมท่ัวถึง
- ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 22 ไมมีไฟสองทางโคง
- หมอแปลงไฟฟาเล็กไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน

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

- มีการจับกลุมม่ัวสุมและดื่มสุราอยูเสมอในหอพัก
- ตามรานเกมสและหอพักนักเรียน

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

การจอดรถของรถนักเรียนผูปกครองตลอดจนรถเจาของโรงเรียนไมเปนระเบียบทําให
การจราจรติดขัด

- อยากใหมีการกวดขันและจัดระเบียบใหม
5. ปญหาอ่ืน ๆ

- ปญหาลูกน้ํายุงลายถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 9
- การถมดินกอสรางบานสูงเกินไป
- การกอสรางหอพักไมเปนระเบียบ
- ถนนในซอยหนาหอพักกีดขวางทางจราจรมาก
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สวนที่ 5

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน

สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา
- เพ่ือกอสรางถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุง

ระบบระบายน้ําและทางเทาบนถนนทุกสาย
ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพ
และความรมรื่นเขียวขจี

1.2 พัฒนาระบบจราจร - ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟ
จราจรใหเพียงพอท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชรถใชถนนใหมีประสิทธิภาพ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก - เพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางอาชีพใหแกประชาชน



ประชาชน
2.2 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการ

ทองเท่ียว
- สงเสริมประชาสัมพันธ เผยแพร  การทองเท่ียว
เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
3.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษา

และวัฒนธรรมในชุมชน
- เพ่ือเสริมสรางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

3.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน

- เพ่ือสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ิน

3.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
4.1 เพ่ือปองกันและสงเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชน
- เพ่ือใหประชาชนรูจักควบคุมโรคและปองกัน
โรคตางๆ และมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน

4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี - เพ่ือใหชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรคอันจะ
ทําใหเกิดความเปนอยูในชุมชนดวยความผาสุขและ
สะอาด

4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - เพ่ือลดการระบาดยาเสพติด  และปองกันยาเสพ
ติดกลับมาระบาด



4.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย

- เพ่ือเสริมสรางหรือหามาตรการปองกันภัยท่ีจะมี
ตออาคารบานเรือน  สาธารณสมบัติและชีวิตผูคนท่ี
พักอาศัย

4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน

- เพ่ือสรางชุมชนใหมีความม่ันคง  ปลอดภัยมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย

4.6 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม
สงเคราะห

- เพ่ือสงเคราะหเด็กและเยาวชน  คนชรา คน
พิการ  ทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก  ขาด
แคลน ไรท่ีพ่ึง  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอน

หยอนใจและสวนสาธารณะ
- เพ่ือบูรณะปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
และประชาชนมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแก
ประชาชนและเฝาระวังและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - เพ่ือทําการบําบัดสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนให ดีข้ึน  ตลอดจน
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลายใหกลับคืน
หรือทดแทนดวยทรัพยากรท่ีมีคุณคาทัดเทียมกัน

5.4 บําบัดและจัดการขยะ - เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจาก
ชุมชน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค



6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน - เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนรับรู
แสดงความคิดเห็นหรือรวมทํางาน ทํา
กิจกรรมกับเทศบาลและประชาสัมพันธ
ปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนมีความรูและ
เขาใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิ
ของตน  ปฏิบัติใหถูกตองกับความคาดหวัง
ของทางราชการ
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แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
6.2 สงเสริมความรูความสนใจเก่ียวกับ

กิจการของทองถ่ิน
- เพ่ือประชาสัมพันธปลูกฝงใหประชาชนมี

ความรูและเขาใจในกิจการของเทศบาลและ
รักษาสิทธิและเสียงของตน ปฏิบัติให
ถูกตองกับความคาดหวังของทางราชการ

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพ่ือยกระดับความรูความสามารถของ
พนักงานเทศบาลใหสามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและมีกําลังใจปฏิบัติ
งานอยูตลอดเวลา

6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได - เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเทศบาล
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช

และสถานท่ีปฏิบัติงาน
- เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี

ปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทันสมัย และ
เหมาะสมเพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาล
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเปนการประหยัด
คาใชจาย

6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน

- เพ่ือปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



สวนที่ 6

บัญชีโครงการพัฒนา



บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ยุทธศาสตร 2556 2557 2558 รวม 3 ป
จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 42 48,013,500 26 84,100,000 30 72,916,000 98 205,029,500
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน

ทอระบายนํ้า
32 41,923,500 20 33,100,000 28 70,116,000 80 145,139,500

1.2 พัฒนาระบบจราจร 10 6,090,000 6 51,000,000 2 2,8,00,000 18 59,890,000
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 355,000 7 355,000 7 355,000 21 1,065,000
2.1 พัฒนาและสงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน 5 300,000 5 300,000 5 300,000 15 900,000
2.2 สงเสรมิประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียว 2 55,000 2 55,000 2 55,000 6 165,000

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

56 159,296,000 55 159,296,000 55 159,296,000 166 477,888,000

3.1 พัฒนาสงเสรมิระบบการศกึษาและวัฒนธรรม
ในชุมชน

36 151,396,000 35 151,396,000 35 151,396,000 106 454,188,000

3.2 สงเสรมิและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 9 3,730,000 9 3,730,000 9 3,730,000 27 11,190,000
3.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 11 4,170,000 11 4,170,000 11 4,170,000 33 12,510,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 55 11,756,000 53 11,206,000 54 11,156,000 162 34,118,000
4.1 เพ่ือปองกันและสงเสริมสขุภาพอนามัย

ของประชาชน
24 3,100,000 24 3,100,000 24 3,100,000 72 9,300,000

4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 11 7,155,000 10 6,555,000 10 6,555,000 31 20,265,000
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4 306,000 4 306,000 4 306,000 12 918,000
4.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 16 1,195,000 15 1,245,000 16 1,195,000 47 3,635,000

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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ยุทธศาสตร 2556 2557 2558 รวม 3 ป
จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรยีบรอยและ
ความปลอดภัยของชุมชน

4 122,000 4 122,000 4 122,000 12 366,000

4.6 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห 7 26,313,600 7 26,313600 7 26,313,600 21 78,940,800
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
17 4,226,700 15 23,401,700 15 15,401,700 47 43,030,100

5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ

11 1,590,000 8 765,000 8 765,000 27 3,120,000

5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจดั
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000

5.3 จัดระบบบําบดันํ้าเสีย 2 1,686,700 3 21,686,700 3 13,686,700 8 37,060,100
5.4 บําบัดและจดัการขยะ 2 550,000 2 550,000 2 550,000 6 1,650,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง
การปกครอง

89 57,881,590 63 26,978,130 63 19,808,000 215 104,667,720

6.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 11 4,070,000 11 4,070,000 10 3,770,000 32 11,910,000
6.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 12 858,000 12 858,000 12 858,000 36 2,574,000
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 11 685,000 11 935,000 11 935,000 33 2,555,000
6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 11 830,000 10 810,000 10 810,000 31 2,450,000
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ

สถานท่ีปฎิบัติงาน
36 51,308,590 11 20,175,130 12 13,305,000 59 84,788,720

6.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตวัประชาชน 8 130,000 8 130,000 8 130,000 24 390,000

รวม 266 281,528,790 219 305,336,830 224 278,932,700 709 865,798,320



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 1.1 กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า

1.2 พัฒนาระบบจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)
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1 โครงการประชาสมัพันธ
การใชผังเมืองรวมเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบผังเมืองรวม

- ประชาสัมพันธการใชผังเมืองให
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทราบ  เชน  ผานสื่อสิ่งพิมพ , วิทยุ ,
เสียงตามสายเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เปนตน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคของผัง
เมือง

กองชาง

2 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้า  ถนนและปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา

- เพ่ือใหครูและนักเรียนไดมี
สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน
- เพ่ือใหภูมิทัศนของโรงเรียน
สวยงามยิ่งข้ึน

- ถมดินปรบัพ้ืนท่ีปริมาณดินถม
8,500 ลูกบาศกเมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,180
ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี ความยาว 300
เมตร
- ปลูกหญานวลนอย พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 6,000 ตารางเมตร

4,138,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ครูและนักเรียนไดมี
สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา
ของประชาชนสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั
ตอชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน
- เพ่ือใหภูมิทัศนของ
โรงเรียนสวยงามยิ่งข้ึน

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)
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3 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเสนาเริ่มคิด (ชวงถนน
ผดุงพานิช-ถนนเทาภิบาล)

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- ทําการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหนา 0.20 เมตร  พ้ืนท่ี
7,440 ตารางเมตร
- เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร
- ทาสีคันหินสองขางทาง  พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 340 ตารางเมตร

6,032,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36
แยก 1 แยก 2

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร  ยาว 152
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 760 ตาราง
เมตร
- ลงลูกรังไหลทางไมนอยกวา 30 ลบ.ม.

434,500
(งบเทศบาลฯ)

- - - การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง

5 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
ขางเมรุวัดบรูพาภิราม

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,659 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม
นอยกวา 474 เมตร

1,827,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเปรมประชาราษฎร
(ชวงถนนเทวาภิบาล –
ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3)

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- กอสรางปรับปรุงถนน คสล.หนา
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,600
ตารางเมตร
- เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 130 ตารางเมตร

2,138,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง



- ทาสีคันหินสองขางทาง  พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 270 ตารางเมตร

7 โครงการกอสรางปรับปรุงทา
กระทงท้ัง 4 จุด  บริเวณบึง
พลาญชัย

- เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ใชงานไดดี  สะดวกรวดเร็ว

- ปรับปรุงทากระทงพระราชทาน
โครงสราง คสล. จากเดมิขนาดพ้ืนท่ี
48 ตารางเมตร ขยายพ้ืนท่ีรวมเปน
136 ตารางเมตร
- กอสรางทาปลอยกระทง 3 จุด
โครง   คสล. พ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร
ตอจุด  รวมพ้ืนท่ี 60 ตารางเมตร

600,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - มีทากระทงใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 44 แยก
2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,264 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 38 ลูกบาศกเมตร

718,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

9 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล  ซอย 19/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 536 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 26 ลูกบาศกเมตร

349,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนและ - เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 464,000 - - - การคมนาคมสะดวก กองชาง
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ระบบระบายนํ้าถนนเทวาภิบาล
ซอย 11 แยก 1

รวดเร็ว พ้ืนท่ีไมนอยกวา 267 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 194.00 เมตร

(งบเทศบาลฯ) รวดเร็ว

11 โครงการกอสรางปรับปรุง ถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 42

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 632 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 32 ลูกบาศกเมตร

363,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

12 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย
14 แยก 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 570 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 27 ลูกบาศกเมตร

327,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

13 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย
15 เช่ือม 23

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 968 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 63 ลูกบาศกเมตร

561,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



14 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล ซอย20
แยก 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 204 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 85 เมตร
- ทอ Ø 0.30 เมตร  ยาว 3.00 เมตร

253,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

15 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้าสามแยกวาปปทุม

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางถนน คสล. หนา ขนาด
0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 20
ตารางเมตร
- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.20
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 24 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยูฝาตะแกรงเหล็ก
ความยาว 12 เมตร
- วางทอ คสล.  0.80 เมตร
ความยาว 281 เมตร
- กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอ 
0.80 เมตร จํานวน 32 บอ
- กอสรางทางเทา หนา 0.07 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 518 ตารางเมตร
- กอสรางคันหินรางตื้น คสล. ความ

1,746,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - นํ้าไมทวมขังและเนาเสีย กองชาง
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ยาว 290 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 23 /1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 657 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 438 เมตร

1,079,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

17 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย
1/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 227 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 150 เมตร

401,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

18 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนลําหวยเหนือ ซอย 9/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 200 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 66 เมตร

212,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

19 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล ซอย16
แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 186 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

122,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



นอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 – 2557)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

20 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล ซอย18
แยก 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 250 ตารางเมตร
- กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม
นอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร

163,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

21 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้า ถนนคุมวัดปาเรไร
แยก 10

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา
47 เมตร

81,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนไดรับความ
สะดวก และแกไขปญหา นํ้า
ทวมขังและเนาเสีย

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน
คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 37

- เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,304.44 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร ยาวประมาณ 343.60 เมตร
Track  Coat มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
97.20 ตารางเมตร
- งานผิวทาง  แอสฟลทติกคอนกรีต
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 97.20 เมตร

1,366,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

85
84



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ระบบระบายนํ้าสาย
ปทมานนท ซอย 8-10

- เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- ขุดรื้อผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม
พรอมขนยาย  พ้ืนท่ีรวม 3,246.50
ตารางเมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ี ไมนอยกวา 4,699.70 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.65
เมตร ยาว 1,877.40 เมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร ยาว 226 เมตร

6,897,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและแกปญหานํ้าทวม
ขังและเนาเสีย

กองชาง

24 โครงการกอสรางรางยฝูาวี
ถนนผดุงพานิช เช่ือมถนน
ประชาธรรมรักษ
(ซอยหลังวัดคุม)

- เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- กอสรางรางยู – ฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 290 เมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ี ไมนอยกวา 95 ตารางเมตร
- กอสราง คอนกรีตบล็อกรางยู พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 40 ตารางเมตร

490,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

8786



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

25 โครงการกอสรางถนน คสล.
และระบบระบายนํ้าสายริม
คลองดานใน จาก
ถนนปทมานนทถึงถนน
ราชการดําเนิน (ชวงที่ 1 )

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พื้นทีไ่มนอยกวา 3,550 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไมนอย
กวา 355 เมตร
- ติดต้ังไฟฟาสองสวาง สูง 6.60 เมตร
จํานวน 14 ตน
- ดินตัดและขึ้นรูปคูเมือง  ไมนอยกวา
673 เมตร
- ทางเทา คสล. หนา 0.07 เมตร  พื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 1,682 ตารางเมตร
- ปลูกหญานวลนอย พื้นทีไ่มนอยกวา
2,667 เมตร

4,110,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
- นํ้าไมทวมขังและเนาเสีย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

26 โครงการปรับปรุงถนนและ - เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรบั - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 411,000 - - - ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง



ระบบระบายนํ้าถนนรัฐกิจ
ไคลคลา ฝงทิศตะวันออก
ระยะท่ี 2

ใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
- เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 137 ตาราง
เมตร
- ทอระบายนํ้า  0.80 เมตร
ความยาว 72 เมตร
- บอพักฝาวี คสล. จํานวน 6 บอ
รางวี คสล. หนา 0.15 เตร กวาง
0.60 เมตร ยาว 45 เมตร

(งบเทศบาลฯ) สะดวกและแกปญหานํ้าทวม
ขังและเนาเสีย

27 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าและถนน ค.ส.ล.
ถนนเทวาภิบาลซอย 5 แยก1

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 400
เมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 135 ตาราง
เมตร

768,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก และแกไขปญหานํ้า
ทวมขังและเนาเสีย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

28 โครงการกอสรางถนน คสล.
และระบบระบายนํ้า สายรมิ
คลองดานในจาก ถนนราชการ
ดําเนินถึงถนนเทวาภิบาล

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง
- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,450 ตารางเมตร
- กอสราง รางยฝูาวี คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 245 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  สูง 6.60

4,010,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - นํ้าไมทวมขังและเนาเสยี
- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง
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เมตร  จํานวน 13 ตน
- ดินตัดและข้ึนรูปคูเมือง ไมนอยกวา
10,038 ลูกบาศกเมตร
- คันหินสําเร็จรูปไมนอยกวา 642 เมตร
- ทางเทาปูตัวหนอน พ้ืนท่ีไมนอยกวา
2,572 ตารางเมตร
- ปลูกหญานวลนอย  พ้ืนท่ีไมนอยกวา
3,675 ตารางเมตร

29 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้า ถนนคุมวัดปาเรไร
แยก 6

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา
550 เมตร

- 956,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ประชาชนไดรับความ
สะดวก และแกไขปญหา นํ้า
ทวมขังและเนาเสยี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

30 โครงการกอสรางถนน
คสล. และระบบระบายนํ้า
ถนนคุมวัดปาไรไร แยก 8

- เพ่ือใหการสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวก รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
กวางเฉลี่ย 2.48 เมตร ยาว 45 เมตร
พ้ืนท่ีผิว คสล. ไมนอยกวา 112
ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาวไมนอย
กวา 90 เมตร

227,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

31 โครงการกอสรางขยายผิว - เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ - กอสรางถนน คสล.หนา 0.20 เมตร - 6,287,000 - - การสัญจรไป- มา ของ กองชาง



ทางและระบบระบายนํ้า
ถนนรณชัยชาญยุทธ (ชวง
จันทรเกษม – สุดเขต
เทศบาลดานทิศตะวันตก)

ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน
- เพ่ือใหมีระบบระบายนํ้าท่ีดี
ไดมาตรฐาน

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,560 ตารางเมตร
- วางทอระบายนํ้า คสล. 0.80
เมตร พรอมบอพักรวมความยาว 640
เมตร
- กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.07
เมตร  พ้ืนท่ี 1,557.86 ตารางเมตร

(งบเทศบาลฯ) ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน
- มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
ไดมาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

32 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้า ทางเทา และ
ขยายผิวทางถนนสี่แยก
โรงพยาบาลรอยเอ็ด-วงเวียน
โหวด

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน
- เพ่ือใหมีระบบระบายนํ้าท่ีดี
ไดมาตรฐาน

- วางทอระบายนํ้า คสล. 0.80
เมตร 164 เมตร พรอมบอพักคสล.
จํานวน 17 บอ
- วางทอระบายนํ้า คสล. 1.00
เมตร 215 เมตร พรอมบอพักคสล.
จํานวน 24 บอ
- กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.07
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,780 ตาราง
เมตร
- กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.20
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 270 ตาราง
เมตร
- ทาสีคันหินสําเร็จรูป  พ้ืนท่ีไมนอย

- 2,447,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน
- มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
ไดมาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

กองชาง
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กวา 210 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

33 โครงการกอสรางถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 24/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 223 ตารางเมตร
- บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ 0.60
เมตร  จํานวน 2 บอ
- ทอ คสล.0.60 เมตร จํานวน 4
เมตร

- 435,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

34 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้าถนนศรีเทวา ซอย 4

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร  จํานวนไมนอย
กวา 1,100 เมตร
- กอสรางบอพักฝาวี คสล. สําหรบัทอ 
0.60 เมตร จํานวน 2 บอ
- วางทอ คสล.  0.60 เมตร มอก.
ช้ัน 3 จํานวน 4 ทอน
- งานถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
จํานวนไมนอยกวา 32 ตารางเมตร

- 1,840,000
(งบเทศบาลฯ)

- - นํ้าไมทวมขังและเนาเสีย กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

35 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายนํ้าถนน
เพลินจิตและถนนสันติสุข

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.20 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,540 ตารางเมตร
- รางยู  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ยาว 45
เมตร
- ปรับปรุงบอพัก. สําหรับทอ 0.60
เมตร  จํานวน 126 บอ
- รางยู+ฝาวี คสล. ความยาว 640
เมตร
- คันหินรางตื้น  ความยาว 748 เมตร
- ทางเทา คสล. หนา 0.07 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,440 ตารางเมตร
- บอพัก ฝาวี สําหรับทอ 0.80 เมตร
จํานวน 35 บอ
- วางทอ 0.80 เมตร จํานวน 310
เมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 223 ตารางเมตร

- 10,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

93



1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

36 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายนํ้าถนนราชการ
ดําเนิน (ซอยขางมายเฮาท)

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน  คสล. หนา0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 234 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา 260 เมตร

- 600,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

37 โครงการกอสรางศาลาพัก
คอย หนาสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร

- เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีน่ัง
พักผอนในชวงท่ีมาเท่ียวสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร

- กอสรางอาคารศาลาทรงไทย
ประยุกต  ขนาดกวาง 2.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร

- 98,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ประชาชนมีการสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ

กองชาง

38 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล
ซอย 21

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร
- รื้อผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 480 เมตร

- 1,730,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

39 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนเทวาภิบาล
ซอย 8 และเช่ือมถนน
เทวาภิบาล ซ.6

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางถนน  คสล. ขนาด 0.15
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 433 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยูฝาวี  คสล. ยาวไม
นอยกวา 760 เมตร
- กอสรางบอพักสําหรับทอ  0.60
เมตร  จํานวน 2 บอ
- วางทอระบายนํ้า  0.60 เมตร
จํานวน 8 ทอน

- 1,687,000
(งบเทศบาลฯ)

- - นํ้าไมทวมขังและเนาเสีย กองชาง

40 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนเพลินจิต
ซอย 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,080 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม
นอยกวา 216 เมตร

- 1,053,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



41 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย
31

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 80 ตารางเมตร
- กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 406 เมตร

- 768,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

42 กอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 16/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 162 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 114 เมตร

- 353,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

43 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนลําหวยเหนือ
แยกวัดทานคร

- เพ่ือใหมีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาวไมนอย
กวา 90 เมตร

- 258,000
(งบเทศบาลฯ)

- - มีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนนคุมวัด
ปาเรไร  แยก 1 เช่ือมซอย
โอเค

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 138 ตารางเมตร
- ไหลทางลูกรัง จํานวนไมนอยกวา
10 ลูกบาศกเมตร

- 80,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9697



45 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย
46/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 257 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 214 เมตร

- 555,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

46 โครงการกอสรางปรับปรุง
ระบบระบายนํ้าถนนรณชัย
ชาญยุทธฝงทิศใต (จากหนา
โรงเรียนชุมชนหนองหญามา
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 48)

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางทอระบายนํ้า Ø 1.00
เมตรความยาวไมนอยกวา 620
เมตร
- กอสรางบอพัก จํานวน 70 บอ

- 3,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - นํ้าไมทวมขังและเนาเสีย กองชาง

47 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 4

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 184 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี ความยาวไม
นอยกวา 160 เมตร

- 395,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



48 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนปทมานนท  ซอย 9
แยก 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 360 ตารางเมตร
- ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา
18 ลูกบาศกเมตร

- 258,000
(งบเทศบาลฯ)

- - การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

49 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนลําหวยเหนือ
ซอย 3

- เพ่ือใหมีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน

- วางทอระบายนํ้า ขนาด 242 เมตร
มอก. ช้ัน 3 ยาวไมนอยกวา 298 เมตร
- บอพัก คสล. สําหรับมอ 0.80 เมตร
จํานวน 24 บอ
- ไหลทางลูกรัง  จํานวนไมนอยกวา
90 ลูกบาศกเมตร

- - 869,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

กองชาง

50 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้า ถนนบานทานคร ฝงทิศ
ตะวันออก

- เพ่ือใหมีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน

- วางทอระบายนํ้า ขนาด  0.80 เมตร
มอก. ช้ัน 3 จํานวน 298 เมตร
- ชองบอพักหลังทอ พรอมฝา คสล.
จํานวน 28 บอ

1,040,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีระบบระบายนํ้าท่ีดไีด
มาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

51 โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงคหนาศาลา
จตุรมุข

- เพ่ือใหประชาชนไดมีลาน
กิจกรรมท่ีดีและสวยงามยิ่งข้ึน

- กอสรางปรับปรุงบล็อกทางเดิน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร

- - 2,870,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีลานกิจกรรม
ท่ีดีและสวยงามยิ่งข้ึน

กองชาง

99
98



52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
สาย คลองรอบเมืองดานใน
ชวง ถ.คุมศรีสุวรรณ –ผดุง
พานิช-กองพล 10

- เพ่ือใหการสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวก รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 471 เมตร พ้ืนท่ี
ผิว คสล. ไมนอยกวา 2,826 ตารางเมตร
- ไหลทางลูกรัง จํานวนไมนอยกวา 70
ลูกบาศกเมตร

1,606,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

53 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
เสนาเริ่มคดิ (ชวงถนนเทวาภิ
บาล – ถนนราชการดําเนิน)

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- กอสรางปรับปรุงถนน คสล. หนา
0.20 เมตร  พ้ืนท่ี 2,060 ตารางเมตร
- ทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและ
ทาสีคันหินสองขางทาง

- - 1,688,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง

54 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้า ถนนคุมวัดปาเรไร
แยก 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสยี

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา
405 เมตร

- - 700,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวก และแกไขปญหา นํ้า
ทวมขังและเนาเสีย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

55 โครงการกอสรางเสริมผิว
แอสฟลทคอนกรีต ถนนรอบ
บริเวณตลาดหนองแคน

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- เสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต  หนา
เฉลี่ย 3 เซนติเมตร  พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 9,897.69 ตารางเมตร
- ตีเสนจราจรสีเหลือง + สีขาว เทอร
โมพลาสติก  พ้ืนท่ีไมนอยกวา
417.34 ตารางเมตร

- - 2,856,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและ
มีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง



56 โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้า ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย
21 เช่ือมซอย 23

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- กอสรางรางยูฝาวี คสล. กวาง 0.55
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาว
ไมนอยกวา 516 เมตร
- กอสรางบอพัก  คสล. 0.80
เมตร ฝา คสล. ในทางเทา  จํานวน
2 บอ

- - 869,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและ
มีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน
- มีระบบระบายนํ้าท่ีดี
ไดมาตรฐาน นํ้าไมทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

57 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าและขยายผิวทาง
ถนนจันทรเกษม

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- กอสรางทอระบายนํ้า คสล.
0.80 เมตร  พรอมบอพัก คสล. รวม
ความยาว 863 เมตร
- กอสรางขยายผิวทาง คสล.หนา
0.20 เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,041
ตารางเมตร
- ตีเสนจราจร สเีหลือง ขาว
เทอรโพลาสติก

- - 6,522,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและ
มีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง

58 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
รอยเอ็ด

- เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
- เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ี

- ปรับปรุงภูมิทัศน โดยทําการปู
บล็อกพ้ืนคอนกรีต (สี) พ้ืนท่ี 9,169
ตารางเมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15

- - 8,885,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึน
- แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

กองชาง
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สําคัญของจังหวัดรอยเอ็ด เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,180
ตารางเมตร
- วางขอบคันหินสําเร็จรูป ความยาว
7,518 เมตร

จังหวัดรอยเอ็ดไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวใหมาเท่ียวจังหวัด
รอยเอ็ดมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

59 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนระบบระบายนํ้าถนน
ลําหวยเหนือ

- เพ่ือใหการสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็วและมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินยิ่งข้ึน

- ซอมสรางผิวทางลาดยาง (ผิวเคปซีล)
ขนาดความกวาง 8 เมตร  ระยะทาง
1,348 เมตร
- วางทอ คสล. 0.80 เมตร พรอม
บอพัก  ความยาว 1,348 เมตร
- กอสรางผิวจราจร คสล. พรอมรางวี
กวางเฉลี่ย 2 เมตร  ระยะทาง 1,326
เมตร

- - 11,577,000
(งบเทศบาลฯ)

- การสัญจรไป- มา ของ
ประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินยิ่งข้ึน

กองชาง

60 โครงการกอสรางถนน
เทวาภิบาล  ซอย 2

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,309 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูวี+ฝาวี  คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา 744 เมตร
- รางวี คสล. ยาวไมนอยกวา 330 เมตร
- ทอ คสล.  Ø 0.80 เมตร จํานวน
346 เมตร

- - 4,699,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

61
9

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 14 แยก 4 แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15เ มตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 468 ตารางเมตร
- กอสรางรางยูวี+ฝาวี  คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 331 เมตร

- - 948,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

62 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ  ซอย 9

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา 415 เมตร

- - 728,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

63 โครงการกอสรางถนน
รอบเมือง  ซอย 7

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 359 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 610 เมตร

- - 1,420,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

64 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนผดุงพานิช
ซอย 10

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาวไม
นอยกวา 757 เมตร
- กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอ Ø
0.60 ม.จํานวน 2 บอ

- - 1,367,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

65 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
รณชัยชาญยุทธ  ซอย 13
แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 710 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ู ฝาวี  คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 398 เมตร

- - 1,275,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

66 โครงการกอสรางถนนกองพล
10 ซอย 2/1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 495 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี คสล. ความยาว
ไมนอยกวา 198 เมตร

- - 598,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

67 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล  ซอย 12
แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 384 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ู ฝาวี  คสล. ความ
ยาวไ มนอยกวา 160 เมตร

- - 550,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

68 โครงการกอสรางถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 21
แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 470 ตาราง
เมตร
- กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา 404 เมตร

- - 1,002,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

69 โครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 11

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
เนาเสีย

- กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา 426 เมตร

- - 747,000
(งบเทศบาลฯ)

- นํ้าไมทวมขังและ
ไมเนาเสีย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

70 โครงการกอสรางถนน - เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก - กอสรางถนน คสล. หนา 0.20 เมตร - - 3,984,000 - การคมนาคมสะดวก กองชาง



และระบบระบายนํ้าถนน
ประชาธรรมรักษ 2
(จากแยกถนนทองทวีถึงแยก
ถนนเทวาภิบาล)

รวดเร็ว พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,430 ตารางเมตร
- ทอระบายนํ้า Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว 438 เมตร
- ทอพักฝาทางเทา สําหรับทอ Ø
0.80 เมตร จํานวน 44 บอ
- ทางเทา หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ี
570 ตารางเมตร
- คันหินสําเร็จ ความยาว 440 เมตร

(งบเทศบาลฯ) รวดเร็ว

71 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายนํ้า ถนนประชา
ธรรมรักษ 1 (จากแยกถนนมี
โชคชัยถึงแยกถนนทองทวี)

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.20 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,760 ตารางเมตร
- ทอระบายนํ้า Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว 316 เมตร
- ทอพักฝาทางเทา  จํานวน 36 บอ
- ทางเทา หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ี
446 ตารางเมตร
- คันหินสําเร็จ ความยาว 343 เมตร

- - 2,910,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลพัธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

72 โครงการซอมแซมสราง
ทางราดยางถนนสุนทร
เทพ (รอบบึงพลาญชัย)

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- รื้อปรับพ้ืนผิวทางเดิม (Recycling)
พ้ืนท่ี 18,480 ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
พ้ืนท่ี 18,480 ตารางเมตร

- - 10,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

73 โครงการปรับปรุงกอสราง - เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก - กอสรางรางย+ูฝาวี คสล. ความยาวไม - - 373,000 - การคมนาคมสะดวก กองชาง
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ระบบระบายนํ้าถนนรัฐกิจ
ไคลคลา ซอย 6 แยก 2/4

รวดเร็ว นอยกวา 230 เมตร (งบเทศบาลฯ) รวดเร็ว

74 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนสุริยะเดช
บํารุง  ซอย 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.15
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร
- กอสรางคันหินแบบ D ยาวไมนอย
กวา 200 เมตร

- - 260,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

75 โครงการกอสรางถนนรณ
ชัยชาญยุทธ ซอย 46
แยก 1

- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 224 ตารางเมตร
- กอสรางรางย+ูฝาวี คสล. ความยาวไม
นอยกวา 214 เมตร

- - 490,000
(งบเทศบาลฯ)

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

76 โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวม  ข้ันตอนท่ี 7-9

- เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนา
เมือง
- เพ่ือปรับปรุงผังเมืองรวม

- รับฟงความคิดเห็นประชาชน 100,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินการใหตรงกับ
ความตองการ

กองชาง

77 โครงการสรางจิตสํานึก
และความรับผิดชอบแก
ผูประกอบการกอสราง

- เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายแกผูประกอบการ
กอสรางและประชาชนท่ัวไปท่ีจะ

- อบรมผูประกอบการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- จัดทําปายประชาสัมพันธ ,

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- เพ่ือความเปนระเบยีบ
เรียบรอยของบานเมือง
- เพ่ือรักษาสภาพแวดลอม

กองชาง



ในการปฏิบัติตามพระราช-
บัญญัติควบคุมอาคาร

ดําเนินการปลูกสรางอาคาร สื่อพิมพตาง ๆ ท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

78 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนและระบบระบายนํ้า
ถนนรัฐกิจไคลคลา ชวง
แยกถนนสุริยเดชบํารุง ถึง
ถนนรัฐกิจไคลคลา  ซอย 8

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง
- เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

- รื้อถนน คสล. เดมิ พรอมขนยายจํานวน
ไมนอยกวา 755 ตารางเมตร
- เสริมพ้ืนทางลูกรัง จํานวนไมนอยกวา
220 ลูกบาศกเมตร
- ปรับปรุงบอพัก คสล. จํานวน 30 บอ
- ปรับปรุงรางระบายนํ้า ฝาตะแกรงเหล็ก
ยาวไมนอยกวา 11 เมตร
- กอสรางรางวี คสล. กวาง 0.60 เมตร
หนา 0.15 เมตร  ยาวไมนอยกวา 249
เมตร
- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
- กวางเฉลี่ย 12.62 เมตร  ยาว 147
เมตร  พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 1,856
ตารางเมตร

1,386,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - นํ้าไมทวมขังและเนาเสยี
- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจัดซื้อตูควบคุม
ไฟสัญญาณจราจร

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร

- จัดซื้อตูควบคุมไฟสญัญาณจราจร
สํารองไวซอมเปลีย่นตูเกาท่ีชํารุด
ตามสี่แยก  ดังน้ี
- สี่แยกหนาศาลากลาง
- สี่แยกรอยเอ็ดพลาซา
- สี่แยกวัดสระแกว

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
เตือนกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร

- จัดซื้อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตยสีแดงหรือสี
เหลือง  ขนาด  300 มม. โคม
ไฟแบบโพลี่คารบอเนต โดยใชหลอด
LED ชนิด 156 ดวง  แรงดัน
แบตเตอรี่ 12 โวลท  พรอมเสาเหล็ก
ขนาด 4 น้ิว  จํานวน 10 ชุด

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการตีเสนจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพ่ือแกไขปญหาการจราจร

- ตีเสนจราจร  สีเทอรโมพลาสติก
สีขาว และสีเหลือง
- ทาสีคันหิน สีขาวสะทอนแสง
- ทาสีคันหิน สีนํ้ามัน สีดํา สีแดง
และสีเหลือง

500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
และปองกันอุบัติเหตุ

กองชาง

4 โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟ
ถนนสองสวาง

- เพ่ือเพ่ิมแสงสวางตามถนนสาย
หลักในเขตเทศบาลฯ ใหมีแสง
สวางเพียงพอ
- เพ่ือใหการสญัจรไปมามีความ
ปลอดภัย
- เพ่ือลดปญหาอุบัตเิหตุ

- ปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสองสวาง
จัดซื้อโคมไฟแสงสีสม หลอด LED
ขนาด 145 วัตต  กานยาว 1.5
เมตร จํานวน 12 ชุด

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

- ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ มีแสงสวาง
เพียงพอ
- ลดปญหาการจราจรและ
ปองกันอุบัติเหตุ

กองชาง

5 โครงการซอมเปลีย่นปรับปรุง
ไฟแสงสวางท่ีรับการถายโอน

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- เพ่ือลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ซอมเปลี่ยนปรับปรุง หลอดไฟ
โซเดี่ยมอินิกเตอร บารหลาด  ขนาด
250 วัตต  สายไฟ NYY เพ่ือใชใน
การปรับปรุงซอมเปลี่ยน

90,000
(งบเทศบาลฯ)

90,000
(งบเทศบาลฯ)

90,000
(งบเทศบาลฯ)

- ปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ระบบสัญญาณไฟจราจร
ภายในเขตเทศบาล

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม

- จัดซื้อโคมไฟจราจรหลอด LED
ขนาด 300 มิลลิเมตร  เพ่ือใชในการ
เปลี่ยน  ซึ่งเดิมเปนโคมไฟจราจรแบบ
ธรรมดา  ขนาด 100 วัตต  บริเวณ
- สี่แยกหนาหางรอยเอ็ดพลาซา
- สี่แยกหนารานวราวุฒิตลาดหนอง
แคน
- ส่ีแยกหนารานลาดหนาบานไผ
- สามแยกบิ๊กบุค 101 จํากัด  ทางไป
อ.วาปปทุม

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลด
อุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)
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7 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรกตัด
กับถนนรอบเมือง

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง
แดง ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน เสาเตี้ย
จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวง  โคมขนาด 300 มม.

จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคม จํานวน
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง) จํานวน
4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต
2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ LED
จําลองจังหวะการเดินรถ จํานวน 1 ตู
พรอมหลังคา

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนคชพลา
ยุกตตัดกับถนนรอบเมือง
(แยกสะพานเทศบาล 1)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง
แดง แบบชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน
และเสาไฟเตี้ย จํานวน 2 ตน  รวม 4
ตน

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง



- หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง
โคม  ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด
แบบ 4 ดวงโคม  จํานวน 4 ชุด
- ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
จํานวน 4 ชุด พรอมติดตั้งตูควบคุม
อัตโนมัติรวมฐานพรอมหลังคา 1 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษตัดกับถนนทองทวี

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
ประชาธรรมรักษตัดกับถนนทองทวี
ดังน้ี ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน
เสาเตี้ย จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคม จํานวน
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง)

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง
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จํานวน 4 ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ
LED จําลองจังหวะการเดินรถ จาํนวน
1 ตูพรอมหลังคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนสุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญพานิช
(หนาวัดกลาง)

- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพ่ือแกไขปญหาการจราจร

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
สุขบูรพาตัดกับถนนเจริญพานิช
(หนาวัดกลาง) ดังน้ี ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเขียว  เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง
จํานวน 2 ตน เสาเตี้ย จํานวน 2 ตน
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุดแบบ 4
ดวงโคม จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับเวลาถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว
เหลือง แดง) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12
จังหวะ มีจอ LED จําลองจังหวะการ
เดินรถ จํานวน 1 ตูพรอมหลังคา

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

11 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนรัชชู
ประการตัดกับถนนรัฐกิจไคล
คลา (สี่แยกอุตสาหกรรม)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
รัชชูประการตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา
(สี่แยกอุตสาหกรรม) ดังน้ี ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  แดง
ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน เสาเตี้ย
จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจํานวน
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
จํานวน 4 ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ
LED จําลองจังหวะการเดินรถ จาํนวน
1 ตูพรอมหลังคา

- 12,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

116 117



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

12 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริญพานิช
(แยกดาวรุงการพิมพ)

- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพ่ือแกไขปญหาการจราจร

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
ผดุงพานิชตัดกับถนนเจริญพานิช
(แยกดาวรุงการพิมพ) ดังน้ี
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง
แดง ชนิดเสาสูง  จํานวน 2 ตน เสา
เตี้ย จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจํานวน
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
จํานวน 4 ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ
LED จําลองจังหวะการเดินรถ จาํนวน
1 ตูพรอมหลังคา

- 12,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 – 2557)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

13 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรกตัด
กับถนนขัติยะวงษ
(แยกหนาตลาดสระทอง)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งไฟสญัญาณจราจรสี่แยกถนน
หายโศรกตัดกับถนนขัตยิะวงษ
(แยกหนาตลาดสระทอง) ดังน้ี ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  แดง
ชนิดเสาสูง  จํานวน 2 ตน เสาเตี้ย
จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจํานวน
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
จํานวน 4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้ง
ไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ
LED จําลองจังหวะการเดินรถ จาํนวน
1 ตูพรอมหลังคา

- 12,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556 2557 2558



(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรสี่แยกถนนดํารงราษฎร
วิถีตัดกับถนนสุขบูรพา
(แยกหลังวัดกลาง)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
ดํารงราษฎรวิถีตัดกับถนนสุขบูรพา
(แยกหลังวัดกลาง) ดังน้ี ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  แดง
แบบเสาสูงจํานวน 2 ตน เสาเตี้ย
จํานวน 2 ตน  รวมจํานวน 4 ตน
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง
โคม ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด
แบบ 4 ดวง  โคม จํานวน 4 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง จาํนวน
4 ชุดตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู
พรอมหลังคา

- 1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

15 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่แยกถนนศรี
เทวาตัดกับถนนเทวาภิบาล

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่
แยกถนนศรีเทวาตัดกับถนนเทวาภิ
บาล (แยกหนาปมดาว) ดังน้ี

- 1,800,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง

120 121



(แยกหนาปมดาว) คมนาคม ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง
แดง ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน เสาเตี้ย
จํานวน 4 ตน หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม.
จํานวน 6 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจํานวน
6 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง
(Countdown) ชนิด 3 สี (เขียว
เหลือง แดง) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12
จังหวะ มีจอ LED จําลองจังหวะการ
เดินรถ จํานวน 1 ตู พรอมหลังคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนสุริยเดช
บํารุง ซอย 1 ตัดกับถนน
สุริยเดชบํารุง
(แยกรานซินแซ)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนน
สุริยเดชบํารุง ซอย 1 ตัดกับถนน
สุริยเดชบํารุง (แยกรานซินแซ) ดังน้ี
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง
แดง ชนิดเสาสูง  จํานวน 2 ตน เสา
เตี้ย จํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ
LED แบบ 3 ดวง โคม  ขนาด 300

- 12,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง



มม. จํานวน 6 ชุดแบบ 4 ดวงโคม
จํานวน 6 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลา
ถอยหลัง (Countdown) ชนิด 3 สี
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 4 ชุด
ตูควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2
จังหวะถึง 12 จังหวะ  มีจอ LED
จําลองจังหวะการเดินรถ จํานวน 1 ตู
พรอม หลังคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

17 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณหาแยกโคง
ประปาถนนรณชัยชาญยุทธ
ตัดกับถนนศรีเทวา

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาสูง
จํานวน 5 ตนโคมไฟ เขียว  เหลือง
แดง ขนาด 300 มม. จํานวน 5 ชุด
แบบสี่ดวงโคม  จํานวน 5 ชุด ใช
หลอด LED ติดตั้งเครื่องนับเวลา
ถอยหลัง 3 สี (สีเขียว เหลือง แดง)
จํานวน 5 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ
ดวยระบบไมโครไพรเชสเซอร ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะ ถึง 12 จังหวะ มีจอ
LED จําลองจังหวะการเดินรถ
จํานวน 1 ตู พรอมหลังคา

- - 1,600,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกหลังโรงพยาบาล
(หลังตึกมหาวิโร)

- เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
- ลดปญหาการจราจร
- เพ่ือความปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกหลัง
โรงพยาบาล (หลังตึกมหาวิโร) ดังน้ี
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง
แดง ชนิดเสาสูง  จํานวน 4 ตน   หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุดแบบ 4
ดวงโคมจํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับเวลาถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว
เหลือง แดง) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12
จังหวะ มีจอ LED จําลองจังหวะการ
เดินรถ จํานวน 1 ตูพรอมหลังคา

- - 1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดปญหาการจราจร
ติดขัด
- ปองกันและลดอุบัติเหตุ

กองชาง



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

2.2 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนผลติภณัฑ
ของชุมชน

- เพ่ือสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

- จัดตั้งกลุมอาชีพ 3 กลุม  จํานวน
90 ครอบครัว
- ฝกอบรมอาชีพ
- สนับสนุนจัดทําสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนท่ีเขารวมกลุม
อาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน 9,000
บาท/คน/เดือน

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแขงขันทางการคาของ
ผูประกอบการ

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแก
ผูประกอบการ

- จัดการประชุม/สมัมนา/ฝก
อบรม/ปฎิบัติการผูประกอบการ
จํานวน 100 คน จํานวน 3 ครั้ง

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูประกอบการมีความรูมี
ทักษะในการประกอบการและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการฝกอาชีพแกกลุม
ผูสนใจ

- เพ่ือใหความรูและแนวทาง
การประกอบอาชีพแกกลุม
ผูสนใจ

- ฝกอบรมกลุมอาชีพ 3 กลุม
อาชีพ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- สามารถสรางผูประกอบการ
รายใหมเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการสงเสริมการตลาด
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือสงเสริมดานการตลาด
ใหแกกลุมอาชีพ
- เพ่ือสรางเครือขายการ
จําหนายหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี

- จัดตลาดจําหนายสินคาหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภณัฑของเทศบาล
และเครือขายหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี
จํานวน 2 ครั้ง/ 1 ป

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- กลุมอาชีพของเทศบาลมี
ชองทางในการจําหนาย
ผลิตภณัฑของตนเองมากข้ึน
- เกิดเครือขายหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑและท้ังในและนอก
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

5 โครงการสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- เพ่ือสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

- สรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาลเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการแนะนําสถานท่ี - เพ่ือประชาสัมพันธการ - จัดทําแผนพับแนะนําสถานท่ี 30,000 30,000 30,000 - นักทองเท่ียวและประชาชน งานบริการและ



ทองเท่ียว ทองเท่ียวจังหวัดรอยเอ็ดให
ประชาชนท่ัวไปในทองถ่ินและ
คนตางจังหวัดไดรับทราบแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดรอยเอ็ด
- เพ่ือเปนการกระตุนให
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว
มากข้ึน

ทองเท่ียวของจังหวัดรอยเอ็ด
จํานวน 1,000 ฉบับ  เพ่ือแจกให
1. ประชาชนในเขตเทศบาล
2. หนวยงานราชการในจังหวัด
รอยเอ็ด
3. อปท.ท่ัวประเทศ
4. นักทองเท่ียว

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) ท่ัวไปในทองถ่ินและคน
ตางจังหวัดไดรับทราบขอมูล
ดานการทองเท่ียวของจังหวัด
รอยเอ็ดมากข้ึน
- เศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลฯ ดีข้ึน

เผยแพรวิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

2 โครงการแนะนําประเพณี
ทองถ่ินของจังหวัดรอยเอ็ด

- เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ินใหบุคคล
ท่ัวไปไดรับทราบ
- เพ่ือเปนการกระตุนให
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว
มากข้ึน

- จัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสมัพันธ  จํานวน 500 เลม
เพ่ือแจกให
1. ประชาชนท่ัวไป
2. หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจังหวัดรอยเอ็ด
3. นักทองเท่ียว

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ
ขอมูลงานประเพณี วัฒนธรรม
ของทองถ่ินมากยิ่งข้ึน
- เศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลฯ ดีข้ึน

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
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3.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

3.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนรวมกับโรงเรยีนสาธิตแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกรแกวและ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

- เพ่ือจัดระบบการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- สงเสริมใหบุคลากรครไูดรับ
ประสบการณการจดัการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
- เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู
ประสบการณทางวิชาการ

- จัดการอบรมนิเทศนติดตาม
- ประชุมเชิงปฎิบัติการครูใน
สังกัด  จํานวน 216 คน

600,000
(งบเทศบาลฯ)

600,000
(งบเทศบาลฯ)

600,000
(งบเทศบาลฯ)

- โรงเรียนในสังกัดบุคลากรครู
นักเรียน พัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง
- นักเรียนไดรับความรู
ประสบการณทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน

- งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา

2 โครงการเขาคายทางวิชาการ
ตามกลุมสาระการเรยีนรู

- เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูท้ังครู
และนักเรียน

- จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียน
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ ได
เขาคายทางวิชาการ  จํานวน

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- ครูและนักเรียนไดมีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม  ทักษะ
เพ่ิมเตมินอกจากท่ีไดรับความรู

- งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา
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8 กลุมสาระการเรียนรูและ
กลุมปฐมวัยตามระยะเวลา
และปฎิทินงาน

จากหองเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการประชุมเชิงปฎิบตัิการ
การใชหลักสตูรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

- เพ่ือใหครูไดมโีอกาส
แลกเปลีย่นความรูในกลุมสาระ
การเรยีนรูท่ีตนเองรบัผิดชอบ
- เพ่ือใหครูไดมโีอกาสพัฒนา
หลักสตูรกลุมสาระใหทันสมัยและ
สอดคลองนโยบายการจัด
การศึกษา

- จัดอบรมพนักงานครู
กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน 250 คน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงานครูไดรับความรู
ประสบการณเพ่ิมข้ึน

- งานบริหารวิชาการ
กองการศึกษา

4 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ

- เพ่ือเผยแพรผลงานการจดั
การศึกษาตอชุมชนระดับเขต
การศึกษาและระดับประเทศ

- ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดรวมจดันิทรรศการและ
แขงขันทางวิชาการการศึกษาละ
2 ครั้ง คือ ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

800,000
(งบเทศบาลฯ)

800,000
(งบเทศบาลฯ)

800,000
(งบเทศบาลฯ)

- ไดเผยแพรโดยแสดง
นิทรรศการอยางสมบรูณ
- ครูและนักเรียนนําช่ือเสยีงสู
องคกร

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

5 โครงการนิเทศการศึกษา - เพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง
- เพ่ือพัฒนาครูสูการมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู

- นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู ภาคเรียนละ 1
ครั้ง ปการศึกษาละ 2 ครั้ง

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ
ไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
- ครไูดรับการประกันคณุภาพ
การศึกษา

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา

- เพ่ือใหโรงเรียนจดัการศึกษา
อยางมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน
- เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอก

- ประเมินคณุภาพโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลฯ 8 โรงเรียน  ตอป
การศึกษาละ 1 ครั้ง

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- โรงเรียนสังกัดเทศบาลท้ัง 8
โรงเรียน เขาสูระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

7 โครงการแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการและเขาคาย
ฝกซอม

- เพ่ือเผยแพรผลงานทางดาน
วิชาการสําหรับนักเรยีน
- ฝกซอมตัวแทนเทศบาลเพ่ือเขา
รวมการแขงขันระดับภาค

- จัดกิจกรรมแขงขันวิชาการ
สําหรับนักเรียนเพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนไปแขงระดับภาค
- นักเรียนเขาคายฝกซอม
จํานวน 230 คน

110,000
(งบเทศบาลฯ)

110,000
(งบเทศบาลฯ)

110,000
(งบเทศบาลฯ)

- ครูและนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลฯ ไดรวม
กิจกรรมแขงขันวิชาการอยาง
ตอเน่ือง

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ

- เพ่ือใหครู นักเรียน ไดรับ
ความรูภาษาตางประเทศ
จากเจาของภาษา

- รับชาวตางชาติมาชวยพัฒนา
การเรยีนภาษาตางประเทศ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 8 โรงเรียน

1,140,000
(งบเทศบาลฯ)

1,140,000
(งบเทศบาลฯ)

1,140,000
(งบเทศบาลฯ)

- ครู  นักเรียน ไดรับความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึน

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการแขงขันคนเกง
สังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

- เพ่ือคัดเลือกนักเรยีน  เปน
ตัวแทนเขาแขงขันคนเกงระดับ
ประเทศในกลุมสาระการเรยีนรู

- คัดเลือกนักเรียน ช้ัน ป.5
โรงเรียนละ 5 คน  เปนตัวแทน
เขาแขงขันระดับประเทศในกลุม
สาระการเรียนรู  ภาษาไทย วิทย
, คณิต , สังคม และภาษา
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวนนักเรียน 40 คน
- คัดเลือกนักเรียน ช้ัน ม.2
โรงเรียนละ 5 คน  เปนตัวแทน
เขาแขงขันระดับประเทศในกลุม
สาระการเรียนรู  ภาษาไทย , วิทย
, คณิต , สังคม และภาษา
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวนนักเรียน 20 คน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนท่ีเปนตัวแทน
สามารถนําช่ือเสียงและสราง
ความภาคภูมิใจใหแกตัวเอง
ผูปกครอง  สถานศึกษาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการรวมกับสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ดและ
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

- เพ่ือคัดเลือกนักเรยีนสังกัด
เทศบาลเขาแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด
- เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ตอชุมชน

- นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเปนตัวแทนของจังหวัด
รอยเอ็ดเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
120 คน ตอป ปการศึกษาละ
1 ครั้ง

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเปนตัวแทนของจังหวัด
รอยเอ็ดเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- นักเรียนไดรับรางวัลการ
แขงขันในระดับภาค

- งานนิเทศการศึกษา
กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ๆ

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ๆ  ในดานการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ

- ใหการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ๆ  ดังน้ี
1. ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด
2. สนับสนุนเทศบาลท่ีเปน
เจาภาพการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

280,000
(งบเทศบาลฯ)

(250,000)
(30,000)

280,000
(งบเทศบาลฯ)

(250,000)
(30,000)

280,000
(งบเทศบาลฯ)

(250,000)
(30,000)

- เทศบาลสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืนครบ
- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ไดรับประโยชนจากกิจกรรม
โครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ
เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

12 โครงการประชุมคณะกรรมการ - เพ่ือใหคณะกรรมการมีสวน - จัดประชุมคณะกรรมการและ 30,000 30,000 30,000 - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน - งานโรงเรยีน
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ทัศนศึกษาดูงาน

รวมในการพัฒนาการศึกษาดู
งาน

ทัศนศึกษาดูงาน  จํานวน 130
คน /ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) พ้ืนฐานมีความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

13 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาและ
ประชุมกอนปดภาคเรียน

- เพ่ือมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

- มอบประกาศนียบัตร นักเรยีน
ช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6โรงเรียน
อนุบาลในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน
1,000 คน  จํานวน 1 ครั้งตอป
การศึกษา

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนไดรวมกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบตัร

- งานโรงเรยีน
กองการศึกษา

14 โครงการพัฒนาการเรยีนรู
นักเรียน

- เพ่ือเพ่ิมประสบการณการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหลง
เรียนรูตาง ๆ  ท้ังในจังหวัดและ
ตางจังหวัด

400,000
(งบเทศบาลฯ)

400,000
(งบเทศบาลฯ)

400,000
(งบเทศบาลฯ)

- ครู  นักเรียน  ไดรับความรู
ประสบการณจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ  เพ่ิมข้ึน

- งานโรงเรยีน
กองการศึกษา

15 โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนรวมโรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไรและ
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

- เพ่ือใหเด็กพิการและเด็ก
พิเศษไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองถูกตองและเหมาะสม

- รับนักเรียนพิการพิเศษเรียนรวม
ปการศึกษาละไมเกิน 15 คน

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- เด็กพิการเรียนรวมไดรบัการ
พัฒนาการศึกษาอยางถูกตอง
เหมาะสม

- งานโรงเรยีน
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการอบรมสมัมนา
วิชาการผูบริหารการศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือกระตุนใหผูบริหารมี
ความกระตือรือรน
- เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบเทคนิค
วิธีการในการเรยีนการสอน

- พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน 30 คน เขา
รับการอบรมอยางตอเน่ือง

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ
ไดรับความรูและสามารถนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ

- งานโรงเรยีน
กองการศึกษา

17 โครงการวันครู - เพ่ือระลึกถึงพระคณุบูรพาจารย - จัดพิธีทําบุญตกับาตร 70,000 70,000 70,000 - ผูเขารวมงานระลึกถึงพระ - งานโรงเรียน



สงเสริมและเชิดชูเกียรติครู - จัดพิธีการรําลึกพระคณุครู
จํานวน 250 คน

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) คุณครูบรูพาจารยและเห็น
ความสําคญัของอาชีพครู

กองการศึกษา

18 โครงการจดัพิมพวารสาร
การศึกษารายภาคเรียน

- เพ่ือเผยแพรขาวสารทางการ
ศึกษาแกนักเรียน  ผูปกครอง และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

- พิมพวารสาร ภาคเรยีนละ
4,500 ฉบับ 2 ภาคเรยีน
รวม 9,000 ฉบับ

140,000
(งบเทศบาลฯ)

140,000
(งบเทศบาลฯ)

140,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียน  ผูปกครองและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารทางการศึกษา

- งานการศึกษา
ปฐมวัย

กองการศึกษา

19 โครงการโรงเรยีนกีฬาทองถ่ิน
จังหวัดรอยเอ็ด

- เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถเพ่ือมุงไปสูความ
เปนเลิศเฉพาะทางดานกีฬา

- จัดอบรมใหความรูและจัดซื้อ
อุปกรณวัสดุฝกกีฬาหรือชุดแตง
กาย/ชุดฝกซอมใหแกนักเรยีน
โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด
รอยเอ็ด

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- สามารถผลิตนักกีฬาในนาม
โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด
รอยเอ็ดและเปนนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

20 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ

- เพ่ือแลกเปลี่ยนและพัฒนาดาน
การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวาง
2 เมือง  โดยการศึกษาดูงาน
และแลกเปลีย่นครู  นักเรยีน ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- ไดเผยแพรดานการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีและ
พัฒนาการเรียนรูของครู
นักเรียน และผูทรงคณุวุฒิ

ฝายสงเสริม
การศึกษา

กองการศึกษา

21 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต อปท. เจาภาพ
ระดับประเทศ

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจดั
การศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.
ท่ัวประเทศ

- เปนเจาภาพระดับประเทศใน
การสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 5
ภาค  คือ  ภาคเหนือ , ภาค
กลาง , ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก , และภาคใต

2,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาไดอยางมคีุณภาพ
และมีความเหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
กองการศึกษา
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22 โครงการเปดอาคารเรยีน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือเปดอาคารเรยีนท่ีไดรับการ
จัดสรรงบจากกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน

- เปดอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลมีอาคารเรียนท่ีดี
และไดทําพิธีเปดอาคาเรยีน
อยางเปนทางการ

งานการศึกษา
ปฐมวัย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

23 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม)

- เพ่ือใหเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ดและเด็กเล็กประจาํ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดดื่มนม
และมรีางกายแข็งแรงสมบูรณ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังน้ี

- จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด
ตลอดปงบประมาณ  จํานวน 3,225 คน
รวม 260 วัน (อนุบาล – ป.6)
- จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลรอยเอ็ด จํานวน 5,619 คน รวม
260 วัน
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กเล็ก

16,511,600
(งบอุดหนุนฯ)
5,869,500

10,226,580

346,920

16,511,600
(งบอุดหนุนฯ)
5,869,500

10,226,580

346,920

16,511,600
(งบอุดหนุนฯ)
5,869,500

10,226,580

346,920

- นักเรียนท่ีไดรับการดื่มนม
มีรางกายแข็งแรงสมบูรณตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

กองการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและ
โรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด



ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จํานวน 177 คน  รวม 280 วัน
- จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สําหรับเด็กเล็ก
ศูนยวัดเหนือ จํานวน 35 คน รวม 280 วัน

68,600 68,600 68,600

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

24 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา

- เพ่ือใหโรงเรียนมีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
- เพ่ือใหมีการฝกอบรมครูใน
การพัฒนาการใชหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ

- ฝกอบรมครูในการพัฒนาการ
ใชหลักสูตรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

160,000
(งบอุดหนุน)

160,000
(งบอุดหนุน)

160,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนมีหลักสตูรสถาน
ศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
- ครูสามารถพัฒนาการใช
หลักสตูรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฝายบรหิารการศึกษา
กองการศึกษา

25 โครงการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

- เพ่ือพัฒนาศูนยเยาวชน
ตนแบบ ในการออกกําลังกาย
ภายในศูนยเยาวชน

- จัดหาอุปกรณการกีฬาในการ
ออกกําลังกายภายในศูนย
เยาวชน (เกาะกลางบึงพลาญชัย)
- ซอมแซมครุภณัฑและอุปกรณ
ตาง ๆ ภายในศูนย  และ
คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและมี
ความจําเปน ฯลฯ

100,000
(งบอุดหนุน)

100,000
(งบอุดหนุน)

100,000
(งบอุดหนุน)

- ศูนยเยาวชนตนแบบเปนศูนย
ท่ีดีสามารถใหบริการแกผูมาใช
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนท่ียอมรับของบุคคล
ท่ัวไป

งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

กองการศึกษา

26 โครงการลานดนตรี
คนดีศรรีอยเอ็ด

- เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรม
และใชเวลาวางของนักเรียนให
เกิดประโยชน

- สนับสนุนการแสดงดนตรี ,
กีฬาของนักเรียนและสถานศึกษา

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนมากข้ึน

ฝายสงเสริม
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

27 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเก่ียวของ

- เพ่ือคัดเลือกครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเขารับการ
อบรมตามหลักสูตรตางๆ

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เขารับการอบรม

1,000,000
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(งบอุดหนุน)

- ไดครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ

กองการศึกษา

28 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน (SBMLD)

- เพ่ือสรางความเขมแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
- เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน
เรียนรูตลอดชีวิต

- แตงตั้งคณะกรรมการข้ัน
พ้ืนฐาน  คณะกรรมการศึกษา
และชุมชนรวมวางแผนในการ
ดําเนินงานโครงการเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน

2,400,000
(งบอุดหนุน)

2,400,000
(งบอุดหนุน)

2,400,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนตนแบบท่ีมีการ
บริหารจดัการโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

ฝายบรหิาร
การศึกษา

กองการศึกษา

29 โครงการจดัซื้อหนังสือ
หองสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหโรงเรียนมีหนังสืออาน
คนควาท่ีหองสมุดโรงเรยีนและ
หองสมุดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดอยาง
เพียงพอ

- จัดซื้อหนังสือหองสมุดให
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด รวม 9
แหง

675,000
(งบอุดหนุน)

675,000
(งบอุดหนุน)

675,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนมีหนังสือหองสมุด
อานอยางเพียงพอ
- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

30 โครงการอาหารกลางวัน - เพ่ือใหเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดและเด็กเล็กประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุมสระบัว
ไดรับประทานอาหารและ มี
รางกายแข็งแรงสมบรูณ

จางเหมาทําอาหาร  ดังน้ี

- จางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จํานวน 3,225 คน  รวม 200 วัน
- จางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน ร.ร.เมืองรอยเอ็ดและนักเรียน
ร.ร.อนุบาลรอยเอ็ดจํานวน 5,619 คน
รวม 200 วัน
- จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็กเลก็ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จํานวน 177 คน 280 วัน
- จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็กเลก็
ศูนยวัดเหนือ  จํานวน 35 คน  รวม
280 วัน

23,766,080
(งบอุดหนุนฯ)
8,385,000

14,609,400

644,280

127,400

23,766,080
(งบอุดหนุนฯ)
8,385,000

14,609,400

644,280

127,400

23,766,080
(งบอุดหนุนฯ)
8,385,000

14,609,400

644,280

127,400

- นักเรียนท่ีไดรับประทาน
อาหารกลางวันมสีุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบรูณตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

กองการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและโรงเรียน
เมืองรอยเอ็ด
ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
ศูนยเด็กเล็ก
คุมวัดเหนือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

31 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียนสาํหรับเปนฐาน
ในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต

- เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน
- เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ใหเปนฐานในการจดั
การศึกษาตลอดชีวิต

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน 8 โรงเรียน
เปนแหลงเรียนรูของชุมชน
- ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน 20 ชุมชน
สามารถใชโรงเรียนเปนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

240,000
(งบอุดหนุน)

240,000
(งบอุดหนุน)

240,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
เปนฐานในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
- เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียน วัด และชุมชน ใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด
กองการศึกษา

32 โครงการประกวดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

- เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดรับรางวัลการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
- เพ่ือใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดรับรางวัลการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

- จัดเตรียมการประกวดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

1,000,000
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(งบอุดหนุน)

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
- เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

33 โครงการสงเสริมและพัฒนา - เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรยีนของ - พัฒนาศักยภาพผูเรยีนของ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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การจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนสังกัด อปท.
- เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน
และสามารถเปนศูนยการฝก
อาชีพในชุมชนได

โรงเรียนสังกัด อปท.
- จัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลง
เรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีชุมชนในเขตบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเขารวมศึกษา

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เมืองรอยเอ็ดเปนแหลงเรียนรู
ใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
กองการศึกษา

34 โครงการเขารวมชุมนุม
ลูกเสือทองถ่ินไทย

- เพ่ือเขารวมการชุมชน
ลูกเสือไทย

- ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเขารวมชุมนุมลูกเสอื
ชาวบานกับจังหวัดท่ีเปนเจาภาพ

50,000
(งบอุดหนุน)

50,000
(งบอุดหนุน)

50,000
(งบอุดหนุน)

- ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตร
นารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดรับประสบการณเพ่ิม
มากข้ึน

งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

35 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เขารับการอบรมหลักสตูรตาง ๆ

- คัดเลือกครผููดูแลเด็กเล็กเขารับ
การอบรมตามหลักสตูรตาง ๆ

30,000
(งบอุดหนุน)

30,000
(งบอุดหนุน)

30,000
(งบอุดหนุน)

- ครูผูดูแลเด็กเล็กมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษากรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
มาตรฐานการศึก

กองการศึกษา

36 โครงการศูนยการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย

- เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหแก
เด็กในระดับปฐมวัย

- จัดศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรยีนเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

50,000
(งบอุดหนุน)

50,000
(งบอุดหนุน)

50,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนในสังกัดเปนแหลง
เรียนรูอยูในระดบัท่ีสูงข้ึน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดังานประเพณี
บุญผะเหวด

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

- สนับสนุนการจดังานประเพณี
บุญผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด
- จัดการแขงขันดนตรีพ้ืนเมือง

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

2 โครงการจดังานประเพณี - เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 330,000 330,000 330,000 - รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม - งานการศึกษา



สงกรานต และวัฒนธรรมทองถ่ิน - จัดประกวดขบวนแหสงกรานต
- จัดประกวด Miss 2 in 1
- จัดประกวด Perfect Man 101
- จัดประกวดอาหารอีสาน
- จัดประกวดกิจกรรมชุมชน
- จัดประกวดดนตรีพ้ืนเมือง
- จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนเมือง
- รางวัลสมนาคณุการแขงขัน

ประเภทตาง ๆ

(งบเทศบาลฯ)
100,000

(งบ อบจ.)

(งบเทศบาลฯ)
100,000

(งบ อบจ.)

(งบเทศบาลฯ)
100,000

(งบ อบจ.)

ประเพณีทองถ่ิน นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการจดังานประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน
- จัดประกวดตนเทียนประเภท
แกะสลัก
- จัดประกวดขบวนแหเทียน
- จัดประกวดธิดาเทียน
- รางวัลสมนาคณุการประกวด
ประเภทตาง ๆ

500,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบ อบจ.)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบ อบจ.)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบ อบจ.)

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

4 โครงการจดังานประเพณี
ออกพรรษา

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน
- ตักบาตรเทโว
- ประกวดขาวทิพย

330,000
(งบเทศบาลฯ)

330,000
(งบเทศบาลฯ)

330,000
(งบเทศบาลฯ)

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา
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- ประกวดประดับประทีป
โคมไฟ
- ประกวดการรองสรภัญญะ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
- แขงขันดนตรีพ้ืนเมือง ฯลฯ

100,000
(งบ อบจ.)

100,000
(งบ อบจ.)

100,000
(งบ อบจ.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการจดังานประเพณี
สมมานํ้าคืนเพ็งเส็งประทีป

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรม-
เนียมและวัฒนธรรมทองถ่ิน

- จัดงานประเพณี “สมมานํ้าคืนเพ็ง
เส็งประทีป” รวมกับสวนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ตํานานเมืองรอยเอ็ด 12 หัวเมือง โดย
จัดประกวดแขงขัน ดังน้ี
- กระทงประทีปใหญ   ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา  สยามบรมราชกุมารี
- กระทงอนุรักษธรรมชาติ
- ธิดาสาเกตนคร
- ขบวนแหเมืองตามตํานาน 12 เมือง
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัตยิะวงษา
(ทาวทนต) , รัชกาลท่ี 5 , รัชกาลท่ี

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบ อบจ.)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบ อบจ.)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบ อบจ.)

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา



6 , พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ ,
สมเด็จยา, ศาลเจาพอหลักเมือง ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการจดังานเลีย้งสักการะ
เจาพอมเหศักดานุภาพ

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

- จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจา
พอมเหศักดานุภาพ
(กําหนดจัดพุธแรกของเดือน 6)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
เขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

7 โครงการจดังานบุญซําฮะและ
เลี้ยงสักการะเจาพอหลักเมือง

- เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

- จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด
ศาลเจาพอหลักเมือง
(กําหนดจัดพุธแรกของเดือน 7)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
เขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

8 โครงการกฐิน 101 กอง - เพ่ือสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน

- สนับสนุนการจดังานการถวาย
กฐินใหกับวัดตาง ๆ ในจังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 101 กอง

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

9 โครงการตักบาตรวันอาทิตย - เพ่ือสงเสริมพระพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมทําบญุตักบาตร
รวมกันทุกวันอาทิตย  ณ  บริเวณ
สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร
รอยเอ็ด

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนเขตเทศบาลไดรวม
ทําบุญสงเสริมพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา
สํานักพระพุทธ
ศาสนารอยเอ็ด
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดรอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 – 2557)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับประเทศ

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับประเทศ

- จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ระดับภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้
1.ฟุตบอล12,14,16,18 ป รุนละ 18 คน
รวม 72 คน
2. ฟุตซอล 12,14,16 ,18 ป  รุนละ 12
คน รวม 48 คน
3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18 ป
รุนละ 12 คน  รวม 96 คน
4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง
12,14,16 ,18 ป รุนละ 2คน รวม 16 คน
5. เซปกตะกรอชาย / หญงิ 12,14,16,18
ป  รุนละ 5 คน รวม 40 คน
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18
ป  รุนละ 4 คน  รวม 32 คน
7. เปตองชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 6 คน  รวม 48 คน
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 15 คน  รวม 120 คน

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักกีฬาไดเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับประเทศครบทุกชนิด
กีฬา

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2 โครงการเก็บตัวฝกซอม
นักกีฬากอนเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
และระดับประเทศ

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
เตรียมความพรอมรางกาย
ของนักกีฬากอนเขารวมการ
แขงขันท้ังระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ทําการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้
1. ฟุตบอล 12,14,16,18 ปรุนละ 18 คน รวม 72 คน
2. ฟุตซอล 12,14,16,18 ป รุนละ 12 คน รวม 48คน
3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18 ป  รุนละ
12 คน  รวม 96 คน
4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 2คน รวม 16 คน
5. เซปกตะกรอชาย / หญิง 12,14,16,18 ป  รุน
ละ 5 คน  รวม 40 คน
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 ป  รุนละ
4 คน  รวม 32 คน
7. เปตองชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป  รุนละ 6 คน
รวม 48 คน
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป  รุนละ 15
คน  รวม 120 คน

1,100,000
(งบเทศบาลฯ)

1,100,000
(งบเทศบาลฯ)

1,100,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักกีฬามีความพรอมท่ี
จะเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ  โดยมี
นักกีฬาเขารวมทําการเก็บ
ตัวฝกซอมครบทุกชนิดกีฬา

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับภาคฯ
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้
1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปรุนละ18คน รวม 72คน
2. ฟุตซอล 12,14,16 ,18 ป  รุนละ 12 คน รวม
48 คน
3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18 ป
รุนละ 12 คน  รวม 96 คน
4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 2คน รวม 16 คน
5. เซปกตะกรอชาย / หญิง 12,14,16,18 ป  รุน
ละ 5 คน  รวม 40 คน
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 ป
รุนละ 4 คน  รวม 32 คน
7. เปตองชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 6 คน  รวม 48 คน
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป
รุนละ 15 คน  รวม 120 คน

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักกีฬาไดเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ครบทุกชนิดกีฬา

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการแขงขันกีฬาสี
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดออกกําลัง
กายและสรางความรัก ความสามคัคี

- จัดการแขงขันกีฬาในงาน
แขงขันกีฬาสีโรงเรยีนในสังกัด

150,000 150,000 150,000 - นักเรียนไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาชนิดตาง ๆ และเปนการ

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

150151



เมืองรอยเอ็ด ในหมูคณะ
- เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชน
ไดแสดงความสามารถดานกีฬา
ไดมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) ออกกําลังกายเพ่ือใหรางกาย
แข็งแรง
- คณะครูนักเรียน
มีความรัก  ความสามคัคี

กองการศึกษา

5 โครงการฝกซอมดนตรีหรือ
วงโยธวาทิต

- เพ่ือเขาคายฝกซอมดนตรหีรือ
วงโยธวาทิตกอนเขารวมการแขงขัน
ดนตรีหรือวงโยธวาทิตในรายการ
แสดงในงานตางๆ

- ฝกซอมดนตรหีรือ
วงโยธวาทิตกอนการเขารวม
แขงขันดนตรหีรือวงโยธวาทิต
ในรายการแสดงในงานตางๆ

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูเขารับการฝกมีความชํานาญ
ในการเลนวงดรุิยางคหรือ
วงโยธวาทิต

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

6 โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานและชุมนุมลูกเสือ
ชาวบาน

- เพ่ืออบรมลูกเสือชาวบานและ
ชุมนุมลูกเสือชาวบานลูกเสือชาวบาน
ในเขตเทศบาลรุนใหม

- จัดการอบรมทบทวนและ
ชุมนุมลูกเสือชาวบาน ใหแก
ลูกเสือชาวบานรุนใหม

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน
- ไดลูกเสือชาวบานเพ่ิมข้ึน

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

7 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ

- เพ่ือสงเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ

- จัดกิจกรรมตางๆ  ในวันเด็ก
แหงชาติ  โดยเปนคาดําเนินการ
/คารางวัลและคาตอบแทน

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

- เด็กและเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลพัธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ
และยุวกาชาดกลุมโรงเรยีน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ – ยุวกาชาด

- นําลูกเสือ –ยุวกาชาด ป. 5 ,
ป.6 และ ม. 1- 3 เขาคาย
พักแรม จํานวน 1,100 คน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทําใหเกิดการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ
- ลูกเสือ- ยุวกาชาด ไดรับ
หลักสตูรการเรยีนการสอน
วิชาลูกเสือ ครบ 100%

- งานการศึกษา
นอกโรงเรียน
กองการศึกษา

9 โครงการวันเยาวชน
แหงชาติ

- ใหเด็กและเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมในเขตเทศบาล

- จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติโดยเปนคาดําเนินการ

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- เด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรมและไดรับความ

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน



/ คารางวัล และคาตอบแทน เพลิดเพลิน กองการศึกษา
10 โครงการฝกซอมและรวมการ

แขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลศิ
- เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได
ออกกําลังกาย
- เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนท่ีมี
ความสามารถทางดานกีฬาไดมี
ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน

- ฝกซอมและรวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ กับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- เยาวชนไดเขารวมการออก
กําลังกายและรวมการ
แขงขันกีฬาตาง ๆ

- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

กองการศึกษา

11 โครงการประกวดวาดภาพชีวิต
สัตวนํ้าและธรรมชาติ

- เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับชีวิต
สัตวนํ้าและสิ่งแวดลอม

- จัดกิจกรรมวาดภาพสัตวนํ้า
1 ครั้ง/1 ป

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
เก่ียวกับชีวิตสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน
และเกิดความเพลิดเพลิน

- สถานแสดงพันธุ
สัตวนํ้า

กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา 4.1 เพ่ือปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

4.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน
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4.6 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการอบรมกลุมเสี่ยง
ในการปองกันโรคตดิตอ
ทางเพศสัมพันธ

- เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
เขาใจ เกิดความตระหนักและ
สรางจิตสํานึกในแนวปฏิบตัิตน
เพ่ือปองกันโรคเอดสไดถูกตอง
- เพ่ือลดการแพรระบาดของผูติด
เช้ือรายใหมใหนอยลง
- เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนให
ผูปวยตดิเช้ือเอดสท่ีไมมผีูดูแล
ชวยเหลือ

- อบรมประชากรกลุมเสี่ยง
ในเขตเทศบาล  จํานวน 1 ครั้ง
- จัดงานวันเอดสโลก ปละ 1 ครั้ง
- ออกติดตามผูปวยท่ีเปดเผยตัว
อยางนอย 3 ครั้ง

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

- ผูเขารวมอบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน
- ลดการแพรระบาดของผูติด
เช้ือเอดสรายใหมใหนอยลง

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 โครงการปองกันควบคุม
โรคฉี่หนู

- เพ่ือลดอัตราการปวยตายดวย
โรคเลปโตสไปโรซีสในเขตเทศบาล
- เพ่ือควบคุมกําจดัประชากรหนู
ใหลดลง
- เพ่ือสนับสนุนโครงการเมืองนา
อยู

- รณรงคกําจัดหนูทุกชุมชน
- รณรงคกําจัดหนูในตลาด
เทศบาลฯท้ัง 3 แหง
- ออกประชาสมัพันธเก่ียวกับ
โรคฉี่หนู

70,000
(งบ กปสท.)

70,000
(งบ กปสท.)

70,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนในชุมชนมีความรู
และสามารถในการกําจัดหนูและ
การปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในครัวเรือนเพ่ือ
ปองกันการเกิดโรคเลปโตสไปโร
ซิสและ อัตราปวยดวยโรคเลป
โตสไปโรซีสลดลง
3

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือลดอัตราการปวยและ
ตายดวยโรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลฯ
- เพ่ือระดมความรวมมือจาก
ทุกองคกรท้ังภาครัฐ/
ภาคเอกชนและประชาชนใน
การปรับปรุง สิ่งแวดลอมเพ่ือ
กําจัด  ลูกนํ้ายุงลาย
- เพ่ือเผยแพรความรูความ
เขาใจในการปองกันการเกิด
โรคไขเลือดออกใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคญัและ
อันตรายจากโรคไขเลือดออก

- รณรงคควบคุมทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายและกําจดัลูกนํ้า
ยุงลายพรอมพนสารเคมีกําจดัยุง
ใน  โรงเรียน / ชุมชน / ศาสน
สถาน / สวนราชการ
- อบรมเชิงปฏิบตัิการการปอง
กันและควบคุมโรคไขเลือดออก
แกครู แกนนํานักเรียน กรรมการ
ชุมชน / อสม. และชุมชนในเขต
เทศบาลฯ
- เปดการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกและจัด
กิจกรรมประกวดโรงเรียน/ชุมชน
ปลอดลูกนํ้ายุงลาย
- สงเสริมการใชภูมิปญญาทอง
ถ่ินในการปองกันและควบคุมโรค

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนไดรับขาวสาร
สถานการณโรคไขเลือดออกจาก
สื่อ ไดอยางท่ัวถึง ตอเน่ือง
- อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออก ไมเกิน 50 คน/
แสนประชากร
- อัตราความเสี่ยงตอการเกิด
โรคอยูในระดับท่ีไมเปนปญหา
ดานสาธารณสุข
- ทุกครัวเรือน / ชุมชน /
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ    รวม
ปองกันและควบคุมทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายอยางตอเน่ือง
- ลดปริมาณการใชสารเคมีใน
การกําจัดพาหะนําโรคจากปท่ี
ผานมา

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคโปลโิอ

- เพ่ือลดอัตราการตายและความ
รุนแรงของโรคตดิตอในเด็กกลุม
อายุ 0-5 ป
- เพ่ือควบคุม ปองกันการระบาด
ของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันทวงที
- เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
ตระหนักถึงความสําคญัของโรค
โปลิโอ

- รณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กอายุ
0-5 ป  ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

5,000
(งบ กปสท.)

5,000
(งบ กปสท.)

5,000
(งบ กปสท.)

- กลุมเปาหมายไดรับวัคซีน
ปองกันโรคโปลโิออยาง
ครอบคลมุ 100 %
- กลุมเปาหมายไดรับการ
ดูแลทางดานสาธารณสุข

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

157
156



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการหนวยสาธารณสุข
สัมพันธ

- เพ่ือใหบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานท้ังการสงเสรมิและการ
รักษาสุขภาพ
- เพ่ือประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขของ
เทศบาลอันจะนํามาซึ่งการพัฒนา
ตอไป
- เพ่ือใหการบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนใหกับประชาชนท่ีอยู
หางไกลสถานพยาบาลของรัฐ

- ออกหนวยบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนตามชุมชนทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
- ใหบริการดานสุขภาพตัด
แตงผม

100,000
(งบ กปสท.)

100,000
(งบ กปสท.)

100,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนในชุมชนรูหลักใน
การดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอง
เกินรอยละ 50 ของประชากร
ท้ังหมดในชุมชน
- ประชาชนมสีุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง
- ลดภาระสถานพยาบาลของ
รัฐบาล

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

6 โครงการโรงเรยีนสงเสริม
สุขภาพ

- เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถานท่ี
สงเสริมสุขภาพนักเรยีน ครู
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ
สมาชิกอ่ืนในชุมชน

- โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
12 โรงเรียนดําเนินการตาม
กระบวนการโรงเรยีน สงเสริม
สุขภาพ

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

- มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ท่ีไดมาตรฐาน

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู - เพ่ือใหเด็กประถมวัยในศูนย
เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยทุกมติิ

- ประชุมช้ีแจงผูบริหาร/
ผูเก่ียวของ

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กมี

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ



- ฝกอบรมผูดูแลเด็ก 6 แหง
- ประเมินรับรองมาตรฐาน
นิเทศ ติดตาม

พัฒนาการสมวัยทุกมิติ สิ่งแวดลอม

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานสรางสุขภาพ
ในชุมชน

- เพ่ือใหองคกรชุมชนสามารถ
ดําเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน
ได  สอดคลองกับการสราง
สุขภาพแหงชาติ

- อบรม วิชาการตอเน่ืองและ
นิเทศงาน  เดือนละ 1 ครั้ง
- นิเทศศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
- ประกวดชุมชนสรางสุขภาพ
ดีเดน

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

- ผูนําชุมชน อสม. เยาวชนมี
ความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน

- เพ่ือสนับสนุนประชาชนมสีวน
รวมในการดําเนินการสรางเสรมิ
สุขภาพประชาชนในชุมชน

- ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
ดีเดน 1 ชุมชน
- สํารวจวิเคราะหปญหาความ
ตองการของชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณแก
ชุมชนดําเนินการตามปญหา
ความตองการ

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

300,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีชุมชนตัวอยางในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชนอยางนอย 1 ชุมชน

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
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10
2

โครงการรณรงคดาน
ทันตสาธารณสุข

- เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคญัและเอาใจใสในการ
ดูแลสุขภาพในชองปาก

- ใหบริการทันตกรรม
- ใหทันตสุขศึกษาแก
ประชาชนท่ัวไป   ไมต่ํากวา
200 คน

20,000
(งบ กปสท.)

20,000
(งบ กปสท.)

20,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนท่ัวไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก  ไมต่ํา
กวา 200 คน

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

11 โครงการอบรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือให  อสม. มีความรูการ
บริหารจดัการดานสาธารณสุข

- ฝกอบรม  อสม. ทุกชุมชน
รวม 200 คน

450,000
(งบเทศบาลฯ)

450,000
(งบเทศบาลฯ)

450,000
(งบเทศบาลฯ)

- อสม. มีความรูความสามารถ
เพ่ิมข้ึน

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

12 โครงการจดังานวันอาสา
สมัครสาธารณสุขแหงชาติ

- เพ่ือสรางขวัญกําลังใจแก
อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เมืองและประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงาน ดีเดน

- จัดงานเฉลิมฉลองวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ
1 ครั้ง
- ประกาศเกียรติคณุ อสม. ท่ี
ปฏิบัติงานดีเดนเปนประโยชน
ตอสังคมและชุมชน
- มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก
อสม. ท่ีปฏิบัติงานตอเน่ืองเปน
เวลานาน
- นําเสนอผลการดําเนินงาน
ของ  อสม. / ชุมชน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- อาสาสมัครสาธารณสุขมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ดีข้ึน

งานสงเสริม
สุขภาพฯ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม



- ประชุมประจําปของสมาชิก
ชมรม อสม. คัดเลือกประธาน
ชมรม/กรรมการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

13 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ

- เพ่ือใหการออกกําลังกาย
เปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ลดโรค ลดคาใชจายจากการ
เจ็บปวย

- สนับสนุนการจดัตั้งชมรมออก กําลัง
กายในชุมชน/โรงเรยีน อยางนอย
ชุมชนละ 1 ชมรม
- ตรวจสมรรถภาพสมาชิกชมรมออก
กําลังกาย
- ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกาย
- อบรมผูนําออกกําลังกาย

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนมสีุขภาพ
แข็งแรงสามารถลดคาใชจาย
จากการเจ็บปวยได

งานสงเสริมสุขภาพฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

14 โครงการลด ละ เลิกบหุรี่และ
แอลกอฮอล

- เพ่ือลดการเจ็บปวยดวย
โรคมะเร็งทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
- เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอม
- เพ่ือเสริมสรางใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติด

- จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่
โดยนักเรียน เยาวชน และประชาชน
เขารวมกิจกรรม 1 ครั้ง

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

- อัตราการเจ็บปวยดวย
โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดลง ของ ผูปวยท้ังหมด
- นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปตระหนัก
ถึงพิษรายของบุหรี่

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

15 โครงการเกงกอนเกิด - เพ่ือสงเสริมใหมารดาและ
ทารกไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสม
- เพ่ือกระตุนใหผูปกครอง
ตระหนักถึงความสําคญัในการ
เลี้ยงดเูด็กอยางถูกตอง
- เพ่ือใหหญิงวัยเจริญพันธุ
สามารถวางแผนครอบครัว
และคุมกําเนิดไดอยาง
เหมาะสม

- สํารวจหญิงวัยเจริญพันธุ
ปละ 1 ครั้ง
- สํารวจหญิงตั้งครรภ ติดตามให
คําแนะนํา  รวมกับ  อสม.
- เฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต
เด็ก 0-5 ป รวมกับ อสม. ให
อาหารเสริมสําหรับเด็กท่ีนํ้าหนัก
ต่ํากวาเกณฑ
- ติดตามเยี่ยมมารดา ทารก และ
หญิงตั้งครรภท่ีบาน
- จัดกิจกรรมรณรงคเน่ืองใน
วันแมแหงชาติ

150,000
(งบ กปสท.)

150,000
(งบ กปสท.)

150,000
(งบ กปสท.)

- เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย

- งานสงเสริม
สุขภาพฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
แบบองครวม
- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ชมรมผูสูงอายุสามารถดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ
องครวมไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
- เพ่ือใหผูสูงอายไุดรับบริการ
ทางสังคมอันเปนประโยชน

- สํารวจจํานวนผูสูงอายุจัดทํา
ทะเบียน
- สนับสนุนการจดักิจกรรมใน
ชมรมผูสูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพ
- สงเสริมผูสูงอายมุีความรูในการ
ดูแลสุขภาพตนเองเดือนละ 1 ครั้ง
- สงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมการถายทอดภูมิปญญา
ผูสูงอายุดานตาง ๆ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมเยีย่มเยยีนผูสูงอายุในชุมชน
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลีย่น
เรียนรู
- สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี

300,000
(งบ กปสท.)

300,000
(งบ กปสท.)

300,000
(งบ กปสท.)

- ผูสูงอายเุขารวมกิจกรรม
เดือนละครั้งอยางนอยรอย
ละ 50 ของจํานวนผูสูงอายุ
ท้ังหมด
- ผูสูงอายมุีสุขภาพท่ีพึง
ประสงค

งานสงเสริมฯ
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

17 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน
ในเด็กและเยาวชน

- เพ่ือลดจํานวนผูปวยท่ีปวย
ดวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
- เพ่ือลดภาวะแทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง

- สํารวจสถานสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน
- รณรงคใหความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน การดูแลรักษา,
การฟนฟูสุขภาพ, อาหาร
- การออกกําลังกาย
- รณรงคควบคุมและปองกัน
ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัย
เรียนและเยาวชน

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

200,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนมีความรูเก่ียวกับ
โรคมากข้ึน

- งานสงเสริม
สุขภาพฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

18 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก  เขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือปองกัน/ควบคุมภยันตราย
จากโรคไขหวัดนกเกิดแกฝูงสัตว
และประชาชน

- ฉีดพนยาฆาเช้ือโรคไขหวัด
นก  ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
- สํารวจสตัวปกในเขต
เทศบาลฯ

25,000
(งบ กปสท.)

25,000
(งบ กปสท.)

25,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนและสตัวในพ้ืนท่ี
เปาหมาย  ปลอดภัยจากโรค
ไขหวัดนกครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

19 โครงการแพทยทางเลือก - เพ่ือสงเสริมการใชสมุนไพร - จัดสวนสมุนไพรสาธิต ณ ศูนยบริการ 30,000 30,000 30,000 - ครัวเรือนปลูกและใชสมุนไพร - งานศูนยบริการ
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ไทย
- เพ่ือลดการใชยาสังเคราะห
และลดคาใชจายจากการ
รักษาพยาบาล

สาธารณสุขท้ัง 3 แหง
- รณรงคปลูกและใชสมุนไพรไทยใน
ชุมชนและสมุนไพรสาธิต ณ ศสมช.
- ใหความรูแก  อสม. เพ่ือขยายผล
- ศึกษาดูงานดานสมุนไพรและ
การแพทยแผนไทย 1 ครั้ง
- บริการยาสมุนไพร
- สงเสริม สนับสนุนแพทยแผนไทย
ใน  ศสมช.

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) เพ่ิมข้ึน สาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ิน

- เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในระดับทองถ่ิน

- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสขุภาพ
ระดับทองถ่ิน 1 กองทุน

700,000
(งบเทศบาลฯ)

700,000
(งบเทศบาลฯ)

700,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการการแพทยและ
สาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

21 โครงการปองกันและควบคุม
วัณโรค

- เพ่ือใหประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของโรควัณโรค
- เพ่ือลดอัตราการปวยดวย
โรควัณโรค

- อบรมใหความรูแกนักเรียน
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- ตรวจคัดกรองผูปวยวัณโรค
- จัดนิทรรศการ

20,000
(งบ กปสท.)

20,000
(งบ กปสท.)

20,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคญัของโรควัณโรค
- ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดโรคลดลง

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

22 โครงการปองกันควบคุมโรค - เพ่ือควบคุมปองกันและ - ประชุมช้ีแจงครูอนามัยในโรงเรยีน 30,000 30,000 30,000 - กลุมเปาหมายไดรับการดูแล งานปองกันและ



และแกไขภาวะโลหติจาง แกไขภาวะโลหติจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน

- ออกตรวจเลือดนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

(งบ กปสท.) (งบ กปสท.) (งบ กปสท.) จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข
- กลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
การบริโภค อาหารท่ีดีข้ึน

ควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

23 โครงการตรวจคดักรองผูปวย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม

- เพ่ือลดอัตราการปวยตาย
ดวยโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
- เพ่ือใหประชาชนตระหนัก
และดูแลสุขภาพดวยตนเอง

- ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี
กลุมเปาหมาย
- จัดอบรมเจาหนาท่ี   อสม.
- จัดนิทรรศการ

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

30,000
(งบ กปสท.)

- กลุมเปาหมายไดรับการดูแล
ดานสาธารณสุข
- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งปากมดลูก

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

24 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม

- เพ่ือปองกันการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
- เพ่ือใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนในการปองกันโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม

- จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอมรวมท้ังในการเสรมิสราง
พฤติกรรมสุขภาพใหตระหนักและ
ความสําคญัของโรคในกลุมเปาหมาย
- จัดประชุมช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ
สถานการณและแนวทางจัดการแกไข
ปญหาของโรคเมื่อมีการระบาดเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี
- จัดตั้งศูนยปฏิบตัิการเฉพาะปองกัน
ควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม ชนิด AH1N1

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบ กปสท.)

- ประชาชนไดความรูเก่ียวกับ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
และไดดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
- ประชาชนเขาใจถึง
สถานการณปญหาของโรคเมื่อ
มีการระบาดเกิดข้ึนสามารถ
ปองกันไดอยางทันทวงที

งานปองกันและ
ควบคุมโรค

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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- ฝกซอมแผนการปองกันควบคมุการ
แพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม ชนิด AH1N1 รวมกับหนวยงาน
ทางราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการบานพักสุนัขจรจดั
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือลดปญหาการเพ่ิมข้ึนของ
สุนัขจรจดัในเขต เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
- เพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาใหลดลงหรือหมดไป

- ดูแลสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลฯ จาํนวน 100 ตัว/ป

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดจํานวนสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลฯ

- งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา

- เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึง
อันตรายท่ีเกิดจากโรคพิษสุนัข
บา
- เพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบาให
ลดลงหรือหมดไป

- ฉีดวัคซีน ปองกันสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 1,500 ตัว

40,000
(งบ สปสช.)

40,000
(งบ สปสช.)

40,000
(งบ สปสช.)

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
เขาใจและตระหนักถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบา
- สุนัขและแมวไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

- งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการทําบญุตลาดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือเปนสริิมงคลแกพอคา -
แมคาและผูประกอบการ
- เพ่ือเสริมสรางความสามคัคี
ระหวางพอคา-แมคา และผู
ประกอบการคากับสวนราชการ

- ทําบุญตลาดสระทอง
และทําบุญตลาดทุงเจรญิ
ปละ 1 ครั้ง

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

- พอคา-แมคา  และ
ผูประกอบการมีกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพ
- เปนสริิมงคลแกพอคา-แมคา
และผูประกอบการ

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการทําบญุโรงฆาสตัว
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศลให
สัตวท่ีสงเขาฆาในโรงฆาสัตว
- เพ่ือเปนสริิมงคลแก
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฆาสตัว
- เพ่ือเสริมสรางความสามคัคี
ระหวางเทศบาลฯและ
ผูประกอบการ

- ทําบุญโรงฆาสตัว   โดย
ทําบุญเลีย้งพระปละ 1 ครั้ง

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

- สัตวท่ีเขาฆาในโรงฆาสตัว
เทศบาลไดรับสวนกุศลจากการ
ทําบุญตามแนวความเช่ือของชาว
พุทธศาสนา
- เจาหนาท่ีและผูประกอบการมี
ขวัญและกําลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน
- ผูประกอบการฆาสตัวพนักงาน
เจาหนาท่ีเทศบาลฯ /ประชาชน
ไดทําบุญรวมกัน  ปละ 1 ครั้ง

งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

168
169



เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการจางเหมาทําความ
สะอาดตลาด  ถนน  และ
สถานท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
- เพ่ือใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการรักษาความสะอาดตลาด
สดเทศบาลฯ
- เพ่ือใหการรักษาความสะอาด
ในตลาดเกิดประสิทธิภาพ

- จางเหมาบคุคลทําความ
สะอาด ถนนตลาดและ
สถานท่ีสาธารณะในชุมชน
เขตเทศบาล ปละ 12 ครั้ง

6,000,000
(งบเทศบาลฯ)

6,000,000
(งบเทศบาลฯ)

6,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- บานเมืองสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

- งานธุรการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 โครงการสงเสริมการผลิตกาซ
ชีวภาพในโรงฆาสตัว

- เพ่ือเปนเช้ือเพลิงทดแทนการ
ใชนํ้ามันดีเซลในการตมนํ้ามันใน
โรงฆาสัตว
- เพ่ือลดปญหามลภาวะจาก
มูลโค สุกร

สงเสริมการผลติกาซ
ชีวภาพในโรงฆาสตัว ดังน้ี
- กอสรางโรงหมักกาซ
ชีวภาพ
- นํามูลสัตวมาหมักเปน
กาซชีวภาพใชแทน
เช้ือเพลิง

400,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบ สถาบัน

วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยั
เชียงใหม)

- - - ลดคาเช้ิอเพลิงในโรงฆาสตัว
ปละ 480,000 บาท (คานํ้ามัน
ดีเซลในการตมนํ้ารอนลวกสุกร)
- บําบัดนํ้าเสียจากโรงฆาสัตว
กอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ

งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7 โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดสด นาซื้อ
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือกระตุนผูประกอบกิจการ
ในตลาดใหเกิดการพัฒนาดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดพิษ ปลอดภัยของอาหาร
และคุมครองผูบริโภคอยาง
ตอเน่ือง
- สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
จากทุกสวนท่ีเก่ียวของในการ
พัฒนาตลาดสดใหผานเกณฑ
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
- สรางกระแสความตื่นตัวแก
ประชาชนและผูบรโิภคในการ
สรางสุขภาพรูจักเลือกจับจาย
สินคาในสถานท่ีท่ีสะอาดได
มาตรฐานและซื้อสินคาท่ี
ปลอดภัย ไดคณุคา

- จัดอบรมใหสุขศึกษาแก
ผูประกอบการคาในตลาดสด
เทศบาลฯท้ัง 3 แหง ๆ ละ 50
คน
- จัดตั้งคณะกรรมการตลาดใน
ตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาดละ
20 คน

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูประกอบการคาในตลาดสด
มีความรูในเรื่อง สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม / สุขวิทยาสวน
บุคคลเพ่ิมข้ึน

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการรณรงคพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานสถาน

- เพ่ือรณรงคใหผูประกอบการ
สถานบริการแตงผม-เสริมสวยมี

- อุดหนุนชมรมแตงผมเสริมสวย
- จัดกิจกรรมออกสาํรวจและ

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- สถานบริการแตงผมเสรมิสวย
มีการปรับปรุงสุขาภิบาล

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุข



บริการแตงผม-เสริมสวย
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ความรูและใหความสําคญัใน
การจัดใหบริการท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย
- เพ่ือรณรงคใหผูประกอบการ
สถานบริการแตงผมเสริมสวย
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในสถานบริการแตงผมเสริมสวย
ใหดีข้ึน
- เพ่ือรณรงคใหประชาชน
ผูรับบริการดานแตงผมเสริม
สวยไดตระหนักในการรบั
บริการดวยความปลอดภยั

ประเมินผลดานสุขาภิบาลราน
แตงผม-เสริมสวยภายในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จํานวน 100 ราน
- จัดกิจกรรมมอบปายสถาน
บริการแตงผม-เสริมสวยท่ีผาน
เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล
- ประชาสัมพันธสถานบริการ
แตงผมเสรมิสวยท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานสุขาภิบาล
- การอบรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ  แตงผม  เสริมสวย

สิ่งแวดลอมภายในรานไมนอย
กวา รอยละ 70 ของรานแตง
ผม เสริมสวย

และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการรณรงคสุขานาใช
(Healthy  Toilet)

- เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขาใน
สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และยกระดับใหไดมาตรฐานสวม
ของกรมอนามัย
- เพ่ือใหผูใชบริการหองสุขาใน
สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดใชบริการหองสุขาท่ีสะอาด

จัดกิจกรรมสุขานาใช  ดังน้ี
- รณรงคสรางจิตสํานึกการใช
หองสุขาใหแกพนักงาน
เทศบาลฯ
- ประกวดหองสุขานาใช

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- สุขาในสํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเกิดการพัฒนาได
ตามเกณฑของกรมอนามยั
- ผูใชสุขามีความตระหนักและ
ใหความรวมมือในการรักษา
ความสะอาด

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ปลอดภัยและสงเสริมสนับสนุนให
มีการบํารุงักษาและทําความ
สะอาดสวมเปนประจาํอยาง
สม่ําเสมอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอรอยเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหารและนํ้าท่ีไม
สะอาดซึ่งสาเหตุจากราน
จําหนายอาหาร/โรงอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหาร
- เพ่ือสงเสริมการจดับริการ
อาหารใหถูกสุขลักษณะโดยมี
การบริการอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัยแกผูบริโภค
- เพ่ือสงเสริมบทบาทของ
ชมรมผูประกอบการรานคา
อาหารในการดาํเนินงาน

- สํารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของรานอาหาร
- ตรวจแนะนํา รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร ตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย(CFGT)
- ตรวจสุขภาพอานามัยสวนบุคคลของ
ผูสัมผสัอาหาร
- จัดอบรมดานสุขาภิบาลอาหารไดแก
ผูประกอบการรานอาหาร
- จัดตั้งชมรมผูประกอบการรานอาหาร
แผงลอยจําหนายอาหาร
- ตรวจรับรองมาตรฐาน และขอบหมาย

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบ กปสท.)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีความรูความเขา
ในการบริโภคอาหารมากข้ึน
- อัตราการเจ็บปวยลดลง
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



อาหารสะอาดรสชาติอรอย สัญลักษณ
- จัดมหกรรมรณรงคอาหารสะอาด
รสชาติอรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

11 โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือรณรงคปรับปรุงสภาวะ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
สถานประกอบการสุขภาพ
- เ พ่ือใหผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและโรคท่ี
เกิดจากการประกอบอาชีพ
- เพ่ือเฝาระวังเหตุเดือดรอน
รําคาญจากสถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

- สํารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ
- อบรมสงเสริมความรูดานการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานบริการ/
โรคตดิตอ,อุปกรณเครื่องมือ/การ
จัดบริการท่ีสะอาดและปลอดภัย
- ตรวจแนะนําสถานประกอบการใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- จัดตั้งชมรมและสรางเครือขาย
ผูประกอบการ เขตเทศบาล
- ตรวจสุขภาพ แกผูประกอบการ

40,000
(งบ กปสท.)

40,000
(งบ กปสท.)

40,000
(งบ กปสท.)

- เพ่ือใหผูประกอบการไดรูถึง
ความสะอาดและสถานบริการ
ท่ีมีคุณภาพ
- ผูประกอบการตองเขาใจกับ
สิ่งท่ีลูกคาตองการ และมี
ความรูความเขาใจใน
สิ่งแวดลอมและปองกัน
โรคตดิตอได

- งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.3 แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพตดิ ในโรงเรียน

- เพ่ือใหนักเรียนรูจักโทษของ
ยาเสพตดิ

- จัดอบรมนักเรยีนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 100 คน  ให
หางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด หางไกลจากสิ่งเสพติด
ใหโทษ

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

2 โครงการอบรมครูวิทยากร
แกนนํายาเสพติดและ
เจาหนาท่ี อปท.

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ในการเปนครู
วิทยากรแกนนํายาเสพติด

- อบรมครูวิทยากรแกนนํายาเสพ-
ติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

106,000
(งบอุดหนุน)

106,000
(งบอุดหนุน)

106,000
(งบอุดหนุน)

- พนักงานครูเทศบาลแกนนํา
ยาเสพตดิสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ี
ยอมรับของบุคคลท่ัวไป

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

3 โครงการรณรงคและปองกัน
ยาเสพตดิในชุมชน

- เพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค ปองกันตาง ๆ
ใน 20 ชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพตดิ

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
ทองท่ี ตานภัย ยาเสพตดิ

- เพ่ือกระชับความสัมพันธของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด

- จัดสงบุคลากรท้ังหมดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เมืองรอยเอ็ดรวมแขงขันกีฬาทองท่ี

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ความสมัพันธระหวางองคกร
เพ่ิมข้ึน
- บุคลากรมสีุขภาพแข็งแรง

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการออกตรวจเครื่อง
เคมีดับเพลิง

- เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจในดานการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลงิ
ท่ีติดตัง้ตามถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาล อยางนอยปละ 4 ครั้ง

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทําใหมีเครื่องเคมีดับเพลิงท่ี
ติดตั้งไวสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
- ประชาชนในเขต เทศบาลและ
เขตใกลเคียงมคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

2 โครงการตรวจการปองกัน
และระงับอัคคีภัยตามอาคาร
ท่ีมีความเสี่ยงภัย 9
ประเภท

- เพ่ือปองกันการเกิดอัคคภีัย
กับอาคารท่ีมีความเสี่ยงภยั
9 ประเภท

- เพ่ือใหเจาของหรือ
ผูประกอบการรูจักวิธีการ
ระงับอัคคีภัยในเบื้องตน

- จัดเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญตัิควบคุม

อาคาร  พ.ศ.2522 ออกตรวจตาม
อาคารท่ีมี ความเสี่ยงภยั 9
ประเภท อยางนอย ปละ 1 ครั้ง

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

- การเกิดอัคคภีัยตามอาคาร
ท่ีมีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท
ลดลง
- ประชาชนในเขต เทศบาล
และเขตใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมข้ึน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการออกตรวจทอธาร
ประปาดับเพลิงรวมกับการ
ประปาสวนภูมภิาคสาขา
รอยเอ็ด

- เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจในดานการปองกันและ
ระงับ อัคคีภัย

- ออกตรวจสอบทอธารประปา
ดับเพลิงรวมกับ  การประปาสวน
ภูมิภาคสาขารอยเอ็ดท่ีตดิตั้งตามถนน
สายตาง ๆ ในเขตเทศบาล อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทําใหทอธารประปาดับเพลิงท่ี
ติดตั้งไวสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
- ประชาชนในเขต เทศบาล
และเขตใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมข้ึน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

4 โครงการจดัทําแผนปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

- เพ่ือใหมีแผนแมบทใชในการ
ฝกซอม ท้ังน้ีเพ่ือใหการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
- เพ่ือแจกจายใหกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการประสานงาน
การปองกันภัยฝายพลเรือนท่ี
อาจเกิดข้ึน

- จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรอืน
พรอมฝกซอมตามแผน  ดังน้ี.-
1) แผนปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน 60 เลม โดยการ  ฝกซอมตาม
แผนอยางนอยปละ 3 ครั้ง
2) แผนเฉพาะกิจปองกันอัคคีภัยชวง
ฤดูหนาวและฤดูแลง จํานวน 60 เลม
3) แผนเฉพาะกิจปองกันอุทกภัย
และวาตภัย  จํานวน 60 เลม

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น
ในดานการปองกันและระงับ

ภัยของเทศบาลเพ่ิมข้ึน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการสั่งใชสมาชิก
อปพร.

- เพ่ือใหสมาชิก อปพร. ท่ี
ผานการฝกอบรมไดปฏิบัติ

1) ชุดอาสาสมัครจราจรจัดสมาชิก อปพร.
ปฏิบัติหนาท่ีจราจรหนาโรงเรียนในเขต

400,000
(งบเทศบาลฯ)

400,000
(งบเทศบาลฯ)

400,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง
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หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลฯ ออกปฏิบตัิหนาท่ีทุกวันทําการ
ในชวงเชาตั้งแตเวลา 06.30 – 08.30 น.
และ 15.00 – 17.00 น. โรงเรียนละ 2 คน
2) ชุดเตรียมความพรอมประจําศนูย อปพร.
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จดัสมาชิก อปพร.
ปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนย อปพร. เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด สัปดาหละ 5 วัน (จันทร-ศุกร)
วันละ 2 คน  ผลัดปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตั้งแตเวลา 08.30 – 24.00 น.
3) ชุดประจําศูนยปฏิบตัิการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต จัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติ
หนาท่ีประจําศูนยฯ รวมกับเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ เพ่ือบริการประชาชนในการใชรถ

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึน
- ประชาชนเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ใชถนนชวงเทศกาล ปฏิบัติหนาท่ีเปน
2 ชวง คือ ชวงเทศกาลปใหม 7 วัน
และชวงเทศกาลสงกรานต 7 วัน รวม
14 วัน  ปฏิบัติหนาท่ีวันละ 4 คน
ผลัดเปลีย่นหมุนเวียนกันตลอด
24 ช่ัวโมง



6 โครงการฝกอบรม อปพร. - เพ่ือฝกอบรมสมาชิก อปพร.
รุนใหม ใหมีความรูทักษะความ
สามารถในการปฏิบตัิหนาท่ี
อปพร. ไดอยางแทจริง
- เพ่ือเปนกําลังเสรมิให
เจาหนาท่ีงานปองกันฯในการ
ปฏิบัติหนาท่ีปองกันฯ ตาง ๆ

- ฝกอบรมสมาชิก  อปพร. รุนใหมตาม
หลักสตูรท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
จํานวน 1 รุน  รวม 100 คน

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- 150,000
(งบเทศบาลฯ)

- ไดสมาชิก อปพร. เพ่ิมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ของศูนย อปพร.
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และเปน
กําลังเสริมใหกับเจาหนาท่ีงาน
ปองกันฯ
- ประชาชนเกิดความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7 โครงการฝกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

- เพ่ือใหสมาชิก อปพร. ท่ี
ผานการฝกอบรมท้ัง 9 รุน

ไดฝกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิม
ความรูทักษะและความ
ชํานาญในการปฏิบตัิหนาท่ี

- ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกัน ภัยฝายพลเรือน จํานวน
200 คน  พรอมท้ังศึกษาดูงาน

- 300,000
(งบเทศบาลฯ)

- - สมาชิก อปพร.มีทักษะและ
ความชํานาญตลอดจนมี
ความรูใหม ๆ และวิสัยทัศน
เพ่ิมมากข้ึน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

8 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย พ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือเตรียมการในการปองกัน
และระงับอัคคภีัยท่ีอาจเกิดข้ึน
ในแตละชุมชน
- เพ่ือกําหนดหนาท่ีรับผดิชอบ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน

- จัดทําโครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัยใหครอบคลมุทุก
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดโดยการดําเนินการรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ท่ีตอเน่ืองกับพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในชุมชนตาง ๆ
เกิดความเช่ือมั่นในดานการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย
- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
และใกลเคยีงมีความเขาใจและ

สามารถระงับอัคคภีัยเบื้องตนได

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล
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การปองกันและระงับอัคคีภัย รอยเอ็ดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ - สถิติการเกิดอัคคีภัยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการจดัตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมปองกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต

- เพ่ือเปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเบื้องตนใน
ระดับพ้ืนท่ีและบริการอํานวย
ความสะดวกแกผูท่ีใชเสนทาง
ในพ้ืนท่ีในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต

- จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
- ตั้งจุดสกัดก้ันและจุดบริการ
ภายใน
- จัดเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ตลอด
24 ช่ัวโมง คอยแนะนําควบคุมและ
ชวยเหลือผูท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ เชน  วัยรุนหรือผูขับข่ีท่ี
เมาสรุา  ตลอดจนใหบริการและ
อํานวยความสะดวกแกผูท่ีใชเสนทาง
ในพ้ืนท่ี

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนท่ีใชรถใชถนนไดรับ
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน
- จํานวนอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลลดลง
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใชเสนทางในพ้ืนท่ี

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการพัฒนาศูนย
อปพร. ตนแบบ

- เพ่ือยกระดับมาตรฐานศูนย
อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ให
เหมาะสมกับภารกิจหนาท่ี
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย อป
พร.สูความยั่งยืน สรางความสงบสขุ
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของชุมชนทองถ่ิน
- เพ่ือเปนศูนยรวมสมาชิก อปพร.
- เพ่ือใหบริการประชาชนและ
เผยแพรความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

พัฒนาและปรับปรุงศูนย อปพร.
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหเปนศูนย
อปพร. ตนแบบ โดยมีองคประกอบ
4 ดาน ดังน้ี
1. ดานอาคารสถานท่ี เชน หอง
อํานวยการ  หองสั่งการ สวนบรกิาร
ประชาชน หองเก็บเครื่องมือ ฯลฯ
2. ดานการบริหารจัดการ
3. การบริการประชาชน
4. ดานสวัสดิการสมาชิก อปพร.

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ศูนย อปพร. เทศบาลฯ
สามารถใหบริการและประชาชน
เช่ือมั่นในการใหบริการของ
อปพร.
- สมาชิก อปพร. มีขวัญ
กําลังใจท่ีดีในการชวยเหลือ
และรักษาไวซึ่งชีวิตและ
ทรัพยสินของชุมชนทองถ่ิน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

11 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และศูนย อปพร.
ตนแบบ

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฎิบตัิงาน
ดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ไดศึกษาดูงานกิจการดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับหนวยงานอ่ืน มีการบริการ
จัดการท่ีดมีีประสิทธิภาพ
- เพ่ือใหเจาหนาท่ีมี
ประสบการณมีเทคนิคใหมๆ มา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน
- เพ่ือสัมพันธไมตรีท่ีดีกับ
หนวยงานท่ีศึกษาดูงาน

- จัดเจาหนาท่ีงานปองกันฯ และ
สมาชิก อปพร. รวม 100 คน อบรม
และศึกษาดูงานกับหนวยงานท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีดีดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  เชน  รางวัลศูนย
อปพร. ดีเดน  หนวยงานเอกชนท่ีมี
การปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีดีเยี่ยม
หรือสาธารณภัยตาง ๆ เปนตน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- 100,000
(งบเทศบาลฯ)

- เจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร.
มีความรูเพ่ิมเตมิมีประสบการณ
ใหม ๆ
- เจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร.
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556 2557 2558
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(บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการสาธิตใหความรู

การปองกันและระงับ
อัคคีภัยสถานท่ีสังกัด
เทศบาล

- เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ไดมี
ความรูในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน
- เพ่ือใหบุคลากรสามารถใช
เครื่องมืออุปกรณท่ีมีอยูในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนได

- สาธิตพรอมใหความรูในการ
ปองกันและระงับอัคคภีัยกับ
ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯ  เชน ตลาดสดเทศบาลฯ ,
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ,
สํานักงานเทศบาลฯ  เปนตน

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯมีความรูและเขาใจใน
การปองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตน
- ประชาชนท่ัวไปเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
เขาใจในการใชเครื่องมือ
อุปกรณระงับเหตเุบื้องตนอยาง
ถูกวิธี

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

13 โครงการจดักิจกรรม
วัน อปพร.

- เพ่ือเปนการเชิดชูความสาํคัญ
ของสมาชิก อปพร. และจัด
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

- ใหสมาชิก อปพร. ไดมารวม
กิจกรรมในงานวัน อปพร. และ
ไดมสีวนรวมในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอสังคมสวนรวม

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- สมาชิก อปพร. รวมท้ัง
ประชาชนไดสํานึกถึงความ
เสียสละ ความสมานฉันท ความ
รัก ความผูกพัน ความสามคัคี
และความรับผดิชอบตอสังคมใน
การปฏิบัติงานปองกันภยัฝาย
พลเรือนเพ่ือประเทศชาติ

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

14 โครงการฝกอบรมดับเพลิง - เพ่ือใหพนักงานในสถาน - ฝกอบรมพนักงานในสถาน 30,000 30,000 30,000 - พนักงานในสถาน - งานปองกันฯ



เบื้องตนใหแกสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

ประกอบการท่ีมคีวามเสี่ยงภัยในเขต
เทศบาล  จํานวน 60 คน

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) ประกอบการมีความรูความ
เขาใจในการระงับอัคคภีัยและ
ลดการสูญเสยีชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชน

ฝายปกครอง
สํานักปลดัเทศบาล

15 โครงการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ผลงานดเีดนดานการปอง
อบรมศึกษาดูงานดาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- เพ่ือใหผลการปฏบิัติงานใน
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เปนท่ีประจักษแกคน
ท่ัวไป
- เพ่ือเปนการเตรยีมความ
พรอมในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

- จัดสงผลงานท่ีมีความโดดเดนใน
ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล  ดังน้ี
1. โครงการตรวจประเมินศูนย อปพร.
ดีเดนและสมาชิก อปพร. ดีเดน
2. โครงการคัดเลือกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีผลงานดเีดนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. โครงการชุมชนรวมใจสรางความ
ปลอดภัยทางถนน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผลการปฏบิัติงานท่ีมีความ
โดดเดนไดรับการประเมินเปนท่ี
ยอมรับของหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืน
- ผลงานดีเดนไดรับโลหรือเงิน
รางวัล

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการสนับสนุนศูนย
ความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัย

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานขิงศูนย
ความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
อบต.เหนือเมือง อบต.รอบเมือง
อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกน ใน
ดานการปองกันและบรรเทาสา

- สนับสนุนงบประมาณใหกับศูนย
ความรวมมือดานบรรเทาสาธาณภยั
เพ่ือบริหารกิจการของศูนยฯ

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในทองถ่ินภาคี
สมาชิกศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน
- สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดรับการ

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล
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ธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แกไขหรือบรรเทาไดอยาง
รวดเร็วและเกิดการประสานงาน
ท่ีดีระหวางหนวยงาน

17 โครงการอบรมดาน
การจราจรใหสมาชิก
อปพร. ศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณภัย

- เพ่ือใหสมาชิก อปพร.ของศูนย
ความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยไดเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณดานการจราจร
- เพ่ือใหสมาชิก อปพร. ไดนํา
ความรูและประสบการณมาใชใน
การปฏิบัตหินาท่ี

- ฝกอบรมดานการจราจรใหกับ
สมาชิก อปพร. ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  อบต.เหนือเมือง  อบต.รอบ
เมือง  อบต.ดงลาน  อบต.ขอนแกน
จํานวน 200 คน  ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ ฝกอบรมปละ 1 ครั้ง

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในทองถ่ินภาคี
สมาชิกศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ดานการจราจรเพ่ิมมากข้ึน
- สถิติการเกิดอุบตัิเหตุลดลง

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดัระบบความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ภายในเขตเทศบาล

- เพ่ือความเปนระเบยีบ
เรียบรอยของบานเมืองในเขต
เทศบาล
- เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแก
ประชาชน

จัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในเขตเทศบาล ดังน้ี
1. จัดระเบียบตลาดสดของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ท้ัง 3 แหงไดแก
1) ตลาดสดสระทอง
2) ตลาดสดทุงเจริญ – โตรุง
3) ตลาดสดหนองแคน
2. จัดระเบียบการจําหนายสินคา
ใหแกประชาชนท่ีมีความสนใจเขามา
จําหนายสินคาในงานประเพณีหรอื

80,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000

10,000

80,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000

10,000

80,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000

10,000

- ตลาดมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

- บานเมืองมีความสะอาดยิ่งข้ึน
- เทศบาลจดัเก็บรายได ได
อยางเต็มท่ี

- งานรักษาความ
สงบฯ ฝายปกครอง
สํานักปลดัเทศบาล
- กองสาธารณสุขฯ
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เทศกาลตางๆ ภายในเขตเทศบาล เชน
งานประเพณีกาชาด-ปใหม  เปนตน
3. กลุมผูประกอบการคาท่ีจําหนาย
อยูในท่ีหรือทางสาธารณะ เชน บน
ทางเทาภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

10,000 10,000 10,000 - ผูประกอบการคาไดรับความรู
ความเขาใจในกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4. จัดระเบียบผูประกอบการรานคา
ตางๆ ท่ีประกอบกิจการคาขายอยู
บนถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล
5. กลุมผูประกอบการรถบรรทุก
รับจางทุกประเภทท่ีว่ิงเขาออกหรอื
ว่ิงภายในเขตเทศบาล ไมวาจะดวย
เหตุผลใด ในชวงเวลาเรงดวน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- การตั้งวัสดสุิ่งของวางจําหนาย
สินคาภายในเขตเทศบาลมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
รางกาย และทรัพยสิน อันอาจจะ
เกิดจากรถบรรทุก ตลอดจนเหตุ
รําคาญท่ีอาจจะเกิดข้ึน

2 โครงการควบคมุการ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสยีง

- เพ่ือควบคุมการโฆษณาใชเสียง
ภายในเขตเทศบาลเปนไปตาม
กฎหมายบญัญตัิ
- เพ่ือคุมครองประชาชนท่ีไดรบั
ความเดือดรอนรําคาญจากเสียงดงั
- เพ่ือใหผูประกอบการโฆษณา

- ตรวจสอบและเฝาระวัง
ผูประกอบการรถแหโฆษณาท่ีใช
เครื่องขยายเสียง  ผูจางวานโฆษณา
ใชเสียงและประชาชนท่ัวไป

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- สามารถควบคุมเหตรุําคาญอัน
เกิดจาการใชเสียงภายในเขต
เทศบาลได
- ผูประกอบการเขาใจในกฎ
ระเบียบตาง ๆ  และปฏิบัตติาม

- งานรักษาความ
สงบฯ ฝายปกครอง
สํานักปลดัเทศบาล
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เขาใจในกฎระเบียบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการกวดขัน
การปดแผนประกาศ

- เพ่ือควบคุมการติดแผน
ประกาศใบปลิวในท่ีสาธารณะ
ตางๆ
- เพ่ือความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

- สอดสอง ดูแล เฝาระวัง กลุม
ผูประกอบการท่ีประสงคจะทําการ
ติดแผนประกาศใบปลิวตามท่ีสาธารณะ
ตาง ๆ  เชน  ตนไม  เสาไฟฟา
ตูโทรศัพท  ตูไปรษณยี  เปนตน

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- กลุมผูประกอบการ  หาง
ราน  เอกชน เขาใจในกฎ
ระเบียบ และปฏิบัตติามได
อยางถูกตอง
- บานเมืองเกิดความสะอาด
และมีความเปนระเบยีบ
เรียบรอย

- งานรักษา
ความสงบฯ
ฝายปกครอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการจดัทําปาย
ประชาสมัพันธความ
ปลอดภัยในทองถนน
ชวงเทศกาลปใหม

- เพ่ือลดอุบัติเหตุและกระตุน
ใหผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวัง

- จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงค
จํานวน 4 จุด
1) ทางออกไป อ.เมืองสรวง
2) ทางออกไป  จ.มหาสารคาม
3) ทางออกไป  จ.กาฬสินธุ
4) ทางออกไป  จ.โพนทอง

22,000
(งบเทศบาลฯ)

22,000
(งบเทศบาลฯ)

22,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวังมากข้ึน

- งานบริการและ
เผยแพรฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ
ไดเบีย้ยังชีพใชในการดํารงชีวิต

- ผูสูงอายไุดเบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต  จํานวน 3,000 ราย

23,433,600
(งบอุดหนุนฯ)

23,433,600
(งบอุดหนุนฯ)

23,433,600
(งบอุดหนุนฯ)

- ผูสูงอายจุํานวน 3,000
ราย  ไดรับเบี้ยยังชีพครบ
100 %

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ - เพ่ือชวยเหลือคนพิการ
ไดเบีย้ยังชีพใชในการดํารงชีพ

- คนพิการไดเบี้ยยังชีพในการ
ดํารงชีวิต  จํานวน 400 ราย

2,400,000
(งบอุดหนุนฯ)

2,400,000
(งบอุดหนุนฯ)

2,400,000
(งบอุดหนุนฯ)

- คนพิการ  จํานวน 400 ราย
ไดรับเบี้ยยังชีพ  ครบ 100 %

กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการสงเคราะหเด็กยากจน
เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู
อุปการะ

- เพ่ือใหการชวยเหลือ
สงเคราะหเด็กยากจน  เด็ก
เรรอน  เด็กยากไรขาดผูอุปการะ

- ชวยเหลือสงเคราะหเด็กยากจน
เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู
อุปการะ  ท้ัง 20 ชุมชน

50,000
(งบอุดหนุนฯ)

50,000
(งบอุดหนุนฯ)

50,000
(งบอุดหนุนฯ)

- รอยละ 80 ของเด็ก
ยากจน  เด็กเรรอน เด็ก
ยากไรขาดผูอุปการะไดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส - เพ่ือชวยเหลือสงเคราะห
ผูปวยเอดส

- ชวยเหลือผูติดเช้ือเอดสท่ี
เปดเผยตนในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

180,000
(งบอุดหนุนฯ)

180,000
(งบอุดหนุนฯ)

180,000
(งบอุดหนุนฯ)

- ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบ 100 %

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
4.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการชวยเหลือผูประสบภยั - เพ่ือชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบสาธารณภัย

- ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภยั ในเขตเทศบาล
ท้ัง 20 ชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- รอยละ 100 ของผูประสบ
ภัยท่ีผานการกลั่นกรองของ
เทศบาลแลวไดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะห

กองสวัสดิการสังคม

6 โครงการดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

- เพ่ือสงเสริมบทบาทของสตรี
ทางดานเศรษฐกิจดานสังคม
และดานครอบครัว

- อบรมใหความรูแกสตรี
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ครอบครัว ท้ัง 20 ชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- กลุมสตรีในเขตเทศบาล
ไดรับความรูและวิธีการดําเนิน
ชีวิตอยางมีแบบแผนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และดาน
ครอบครัว

กองสวัสดิการสังคม

7 โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส - เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ
ในการดํารงชีวิตแกประชากร
ท่ีมีอายุเกิน 90 ป

- ออกเยี่ยมกลุมผูสูงอายุท่ีมี
อายุเกิน 90 ป ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดไดรับขวัญและ
กําลังใจในการดํารงชีวิต

กองสวัสดิการสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3 จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

5.4 บําบัดและกําจัดขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการปลูกตนอินทนิลบก
บนทางเทา (เพ่ิมเติม)

- เพ่ือใหภูมิทัศนเมืองรมรื่น
สวยงามและนาอยู
- เพ่ือลดมลพิษและเพ่ิม
ออกซิเจนในอากาศ

1. สํารวจถนนเพ่ิมทางเทาวางเปลา
ท้ัง 2 ดาน เพ่ือปลูกตนอินทนิลบก
- ถนนมีโชคชัย
- ถนนเสนาเริ่มคดิ
- ถนนผดุงพานิช

95,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ทําใหบนทางเทารมรื่นและ
สวยงาม
- ชวยลดมลพิษทางอากาศและ
ลดโลกรอน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง
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- ถนนทองทวี
- ถนนรณชัยชาญยุทธ
- ถนนเปรมประชาราษฎร
- ถนนเพลินจิต
- ถนนสันติสุข
- ถนนราชการดําเนิน
- ถนนสุริยเดชบํารุง
2. กําหนดหลุมปลูก 50x50x30
ซม. ความหางหลุม 4.00 – 5.00
เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2 โครงการติดตั้งอุปกรณ
ออกกําลังกายกลางแจง

- เพ่ือใหผูมาใชบริการไดมี
ทางเลือกในการออกกําลังกาย
มากช้ึน

- ติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย
กลางแจง จํานวน 3 แหง  ดังน้ี
- คูเมืองหนารานตรงมิน
- คูเมือง ร.พ.ช. เดิม
- คูเมืองหนาศูนยเด็กเลน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีเครื่องออกกําลังกายบริการ
แกผูมาใชบรกิาร
- ผูมาใชบริการไดมีทางเลือก
ในการออกกําลังกายมากช้ึน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง

3 โครงการติดตั้งปรบัปรุง
นํ้าพุคลองคูเมือง

- เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนนํ้าใน
คูคลอง

- ติดตั้งนํ้าพุในคลองคุเมือง จํานวน
30 หัว นํ้าพุสูง 2 เมตร ตามแบบ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- นํ้าในคูคลองไมเนาเสีย
- ทัศนียภาพสวยงามยิ่งข้ึน

งานศูนย
เครื่องจักรกล
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- เพ่ือใหทัศนียภาพสวยงาม
ยิ่งข้ึน

แปลนเทศบาลกําหนด จํานวน 4 จุด
- ปรัปบรุงระบบนํ้าในคลองคูเมือง
- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบให
สวยงามลงตัวตามธรรมชาติ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟาแสงสวางใน
บึงพลาญชัย

- เพ่ือใหเกิดแสงสวางเพียงพอ
- เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

- จัดซื้อโคมไฟหลอด LED ขนาด
72 วัตต  เพ่ือเปลี่ยนโคมไฟเสา
เหล็กเดิมออก (เสาขนาด 125
วัตต) ท่ีบริเวณรอบนอกและรอบใน
บึงพลาญชัย  จํานวน 30 ชุด

240,000
(งบเทศบาลฯ)

240,000
(งบเทศบาลฯ)

240,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทําใหเกิดความสวยงาม
สวางไสวมีความปลอดภัย
แกประชาชนท่ีใชบริการใน
บึงพลาญชัย

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
บริเวณนํ้าตกภูพลาญชัย
บึงพลาญชัย

- เพ่ือความสวยงามและ
โดดเดนยิ่งข้ึน

- สรางนํ้าตกและปลูกตนไมใหญ
เหมือนกับนํ้าตกธรรมชาตจิริง ๆ
- จัดสรางธารนํ้าใหมใหเหมาะสม
สวยงาม
- จัดเรียงกอนหินขนาดใหญนอย
โดยจดัหากอนหินมาเพ่ิมอีกไมนอย
กวา 350 กอน  เพ่ิมความสูลเพ่ิม

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ภูมิทัศนรอบคลองคูเมืองนา
อยูยิ่งข้ึน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง



ระบบสงนํ้าใหมีแรงดันเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการปลูกตนตะกูและ
ตนพญานาคราช

- เพ่ือชวยลดมลพิษและ
เพ่ิมออกซิเจนในอากาศ

- จัดซื้อตนตะกูและตนพญานาค
ราช สูง 5 เมตรข้ึนไป  จํานวน
500 ตน
- กําหนดจุดปลูกริมคลองคูเมืองท่ี
เปนสันกําแพงดินท่ีปรับปรุงแลว

35,000
(งบเทศบาลฯ)

35,000
(งบเทศบาลฯ)

35,000
(งบเทศบาลฯ)

- ลดมลพิษและเพ่ิมออกซเิจน
ในอากาศ

งานสวนสาธารณะ
กองชาง

7 โครงการจางเหมาดูแล
สวนหยอมรมิคลองคูเมือง

- เพ่ือใหสวนหยอมมีความ
สวยงามเปนระเบยีบเรยีบรอย

- จางเหมาเอกชนเพ่ือดูแล
สวนหยอมรมิคลองคูเมือง

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ภูมิทัศนรอบคลองคูเมือง
นาอยูยิ่งข้ึน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง

8 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สองสวางเสาสูง
Hige Mast หนาสถาน
แสดงพันธุสัตวนํ้า

- เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
- เพ่ือปองกันอาชญากรรม
- เพ่ือความเจริญสวยงาม

- ติดตั้งเสาไฟสองสวาง สูง 25
เมตร(ใชเสาเดมิ) โคมไฟเมลทัล
ฮาไลท  ขนาด 8x1,000 W
- ติดตั้งระบบการเปด-ปด ควบคมุ
อัตโนมัตสิามารถควบคุมไดท้ังระบบ
Manual และ Automatic

700,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - บริเวณสถานแสดงพันธุสตัว
นํ้ามีความสวางไสวสวยงาม
- ทําใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม
สมบูรณนาทองเท่ียวและ
พักผอนหยอนใจ

งานไฟฟา
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการปลูกหญาแฝก - เพ่ือสนองพระราชดําริและ
สงเสริมการปลูกหญาแฝกให
มากข้ึน

- จัดเตรียมพ้ืนท่ีรอบคลองคูเมือง
จากขอบก้ันดิน ประมาณ 0.30
เมตร  ตลอดแนว 2 ฝง
- จัดสงหนังสือขอพันธุหญาแฝก
จากหนวยงานพัฒนาท่ีดิน
- จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝก
ทุกๆ 3 เดือน จนกวาจะแลวเสรจ็

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ลดการพังทลายของดิน งานสวนสาธารณะ
กองชาง

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณพระบรมราชานุ-
สาวรีย รัชกาลท่ี 6
หนาบึงพลาญชัย

- เพ่ือความสวยงามและ
โดดเดนยิ่งข้ึน

- ปรับปรุงสวนหยอมใหมใหมีไมพุม
กอนหินขนาดใหญเปนสวนประกอบ
- เปลี่ยนหญาสนามและดินใหม
- ปลูกหญานวลนอย

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีความสวยงามและโดดเดน
ยิ่งข้ึน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณทางเขาบึงพลาญชัย
จากสะพานเกาะเจาพอหลัก
เมืองถึงลานกีฬา

- เพ่ือความสวยงามและ
โดดเดนยิ่งข้ึน

- จัดรูปแบบและตําแหนงตนไมให
เหมาะสมยิ่งข้ึน
- ปลูกไมดอก-ไมประดับ ใหมสีีสนั
สวยงามตลอดป

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

60,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีความสวยงามและโดดเดน
ยิ่งข้ึน

งานสวนสาธารณะ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

198
199



5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักดานสิ่งแวดลอม

- เพ่ือรณรงคใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนักและให
ความสําคญัในการมสีวนรวมการ
ปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
- เพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะปญหา  นํ้าเสียและ
ขยะมูลฝอย

- ศึกษาดูงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานท่ีท่ีเหมาะสม
- จัดกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะ
มูลฝอย ขยะอันตราย
- จัดกิจกรรมรณรงคประหยัด
พลังงาน
- อบรมการใชจุลินทรียชีวภาพใน
การบําบัดนํ้าเสีย
- จัดทําแพหญาแฝก
- รณรงคการลดปญหาเหตุรําคาญ
- โรงเรียนนํารองดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม
- รณรงคหนาบานนามอง
- จัดกิจกรรมประกวดชุมชน
หนาบานนามอง

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม

- งานอนามัย
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผดิชอบ2556 2557 2558



(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสรางจติสํานึกการ

รักษาความสะอาด
- เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนรักษาความสะอาด

รณรงคสรางจติสํานึกสถานท่ี
ตาง ๆ  ดังน้ี
- ในชุมชน
- ท่ีพักผูโดยสารทุกแหง
- สวนราชการท่ีใหบริการประชาชน
จํานวนมาก
- ในตลาดสดเทศบาล
- หนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ
- ถนนสายหลักในเขตเทศบาลฯ
- รณรงคทําความสะอาดวันเฉลมิ
พระเกียรติ 5 ธันวาคม  และ 12
สิงหาคม

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- บานเมืองมีความสะอาดนาอยู
- ประชาชนใหความรวมมือใน
การรักษาความสะอาดกับ
เทศบาลเพ่ิมข้ึน

- งานรักษา
ความสะอาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดัซื้อจุลินทรีย
เพ่ือปรับปรุงสภาพนํ้าใน
บึงพลาญชัย

- เพ่ือแกปญหาปริมาณ
ออกซิเจน ละลายในนํ้าต่ําอัน
เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหปลาตาย
- เพ่ือปรับปรุงระบบนิเวศนใน

- จัดซื้อสารจลุินทรียชีวภาพเพ่ือ
ปรับสภาพนํ้าอยางตอเน่ือง
- ทําการฉีดพนสารลงในนํ้า เดือน
ละ 2 ครั้ง ตลอดปงบประมาณ

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

- ระบบนิเวศนวิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน
- นํ้ามีออกซิเจนเพ่ิมข้ึน
- ปริมาณการตายของปลา

งานสวนสาธารณะ
กองชาง
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นํ้าใหมีความสมดลุมากยิ่งข้ึน
และสตัวนํ้าอยูอยางปกติ

ลดลง

2 โครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบดันํ้าเสีย
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือแกไขปญหานํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
- เพ่ือใหมีระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

- กอสรางระบบรวบรวมและบําบดั
นํ้าเสีย  โดยกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดให
เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณสมทบ
ไมนอยกวา 10%ของมูลคากอสราง

- 20,000,000
(งบเทศบาลฯ)

12,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียรวมของชุมชน

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า

- เพ่ือแกปญหาปริมาณออกซิเจน
ละลายในนํ้าต่ําอันเปนสาเหตหุน่ึง
ท่ีทําใหปลาตาย
- เพ่ือปรับปรุงระบบนิเวศนในนํ้า
ใหมีความสมดลุมากยิ่งข้ึนและสตัว
นํ้าอยูอยางปกติ

ดําเนินการปรับปรุงคณุภาพนํ้า ดังน้ี

- จัดซื้อมอเตอรปมนํ้าชนิด
Submersile จํานวน 3 ชุด  ไม
นอยกวา 2 แรงมา ท่ีสงไมนอย
กวา 2 น้ิว  ติดตั้งบริเวณสะพาน
ทางเขาบึงดานตะวันตกและดาน
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
- จัดซื้อปมนํ้า (มีหอยโขงดูดนํ้าใน

186,700
(งบเทศบาลฯ)

99,700

87,000

186,700
(งบเทศบาลฯ)

99,700

87,000

186,700
(งบเทศบาลฯ)

99,700

87,000

- ระบบนิเวศนวิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน
- นํ้ามีออกซิเจนเพ่ิมข้ึน
- ปริมาณการตายของปลา
ลดลง

งานสวนสาธารณะ
กองชาง



ตัว) ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา ทอ
นํ้าสงไมนอยกวา 3 น้ิว  ติดตั้ง
บริเวณหนาโรงเรียนสตรีศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.4 แนวทางการพัฒนา บําบัดและกําจัดขยะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจางเหมาเอกชน
กําจัดขยะติดเช้ือ

- เพ่ือบริการชุมชน
- เพ่ือควบคุมโรคตดิตอไมให
กระทบประชาชน

- จางเหมาเอกชนกําจัดขยะ
ติดเช้ือคลีนิกสถานพยาบาลท้ัง
คนและสัตวในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

500,000
(งบเทศบาลฯ)

- บริการประชาชนได
ครอบคลมุตามภารกิจ
- ควบคุมโรคติดตอได

- งานรักษา
ความสะอาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2 โครงการจดัทําปุยหมักอินทรีย - เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
- เพ่ือนํามูลฝอยอินทรียกลับมา
ใชประโยชนใหมอยางเหมาะสม
และคุมคา

- เตรียมพ้ืนท่ีทําปุยหมัก
ประมาณ 1 ไร  เตรียมเศษ
หญา ใบไม แลวนํามากอง
รวมกันโรยดวยมูลสัตว
นําจุลินทรียผสมราดนํ้าบนกอง
ปุยตามข้ันตอน แลวลดนํ้าทุก
7-10 วัน ประมาณ 2-3 เดือน
เศษหญาจะยอยสลายเล็กลง
และมสีีนํ้าตาลถึงดํา แลวนําไป

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ปริมาณมลูฝอยอินทรีย ท่ีจะ
นําไปกําจัด ลดลง
- ไดปุยหมักอินทรียเพ่ือนํา
กลับมาใชใหมไดอยางคุมคา
- เปนแบบอยางท่ีดี  เพ่ือนําไป
ปรับใชในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม

-งานสวนสาธารณะ
กองชาง
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บํารุงดินตอไป

6. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง
แนวทางการพัฒนา 6.1 สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

6.2 สงเสรมิความรูความสนใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได

6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

6.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดัทําระบบและ
ขอมูลชุมชน

- เพ่ือใหไดมีขอมูลคณุภาพชีวิต
ท่ีมีคุณภาพ

- จัดทําระบบและสํารวจขอมลู
ทุกครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ขอมูลมีคณุภาพครบถวน กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการยายชุมชน/จัดหา
ท่ีอยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง

- เพ่ือจัดระบบสาธารณูปโภค
ใหแกชุมชน

- ดําเนินการสนับสนุนในเรื่อง
สาธารณูปโภคใหแกชุมชน

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูยายชุมชน  มรีะบบ
สาธารณูปโภคใช

กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัย
ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง

- เพ่ือจัดหาท่ีอยูใหมและ
จัดระบบใหแกประชาชน

- จัดสรางบาน จํานวน 50 หลัง
ใหแกผูบุกรกุคลองคูเมืองท่ี
ประสงคจะยายไปอยูท่ีชุมชน
มั่นคงพัฒนาโดยดาํเนินการใช
งบประมาณเทศบาลฯ

3,000,000
(งบเทศบาลฯ)

3,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

- สามารถชวยเหลือประชาชน
ผูดอยโอกาสใหไดบานมั่นคง
ถาวร

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน - เพ่ือสรางความสามัคคีใน
ชุมชน

- จัดการแขงขันกีฬาชุมชนท้ัง
20 ชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนเกิดความสามัคคี
เพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
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6.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการฝกอบรม
คณะกรรมการชุมชน

- เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชน
มีความรูการบริหารและจัด
การชุมชน

- ฝกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 20 ชุมชน รวม
300 คน

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- - คณะกรรมการชุมชนมีความรู
ความสามารถในการบริหาร
ชุมชนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

6 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
คลองคูเมือง-กําแพงเมือง
รอยเอ็ด
(พ้ืนท่ีรับคืนจากประชาชน)

- เพ่ือปรัปบรุงพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับคืน
จากประชาชนและพ้ืนท่ี
คลองคูเมือง-กําแพงเมืองรอยเอ็ด

- ปรับปรุงพ้ืนท่ี จํานวน
50 แปลง (คลองคูเมือง-
กําแพงเมืองรอยเอ็ด)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- - มีพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน กองสวัสดิการสังคม

7 โครงการพัฒนาเครือขาย
องคกรประชาชน

- เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรประชาชน

- จัดอบรมเครือขายองคกร
ประชาชน 1 องคกร จํานวน
600 คน
- จัดทําวารสารทําเนียบชุมชน/
องคกรประชาชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- องคกรประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรวมมือและ
มีระบบการบริหารงานรวมกัน

กองสวัสดิการสังคม

8 โครงการจดัระบบการบริหาร
ภายในชุมชน

- เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารใน
ชุมชน

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือเขามา จัดระบบการบริหาร
ในชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- 20 ชุมชนมีระบบการบรหิาร
ท่ีดข้ึีน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556 2557 2558



(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน
- เพ่ือรับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชน

- จัดใหบริการนอกสถานท่ีแก
ประชาชน 20 ชุมชน  และ
รับทราบปญหาความตองการ

- - 100,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลไดรับทราบปญหาจาก
ประชาชนและมีสัมพันธภาพท่ีดี
กับเทศบาลเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการสังคม

10 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ชุมชน

- เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ
กีฬาใหกับประชาชนใน
การออกกําลังกาย

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา
ใหกับชุมชน  ท้ัง 20 ชุมชน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ชุมชนไดรับการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาครบ ท้ัง 20 ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือ เสริมสรางความรูความ
เขาใจการพัฒนาใหกับกลุมตาง ๆ
และประชาชนท่ัวไปในชุมชน

- ประชุม  อบรม  สัมมนา
ศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม
ท่ีเก่ียวของกับกลุมหรือ
ประชาชนในชุมชน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนและกลุมองคกรใน
ชุมชนมีความเขาใจและมสีวนรวม
ในการพัฒนา

กองสวัสดิการสังคม

12 โครงการจดัทําแผนชุมชน - เพ่ือใหมีแผนชุมชนท่ีตรงตาม
ความตองการจากชุมชนโดยตรง

- จัดทําแผนชุมชน 20 ชุมชน 100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- สามารถแกไขปญหาไดตรงตาม
ความตองการของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดัทํารายงานแสดง
ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย
ผูบริหารประจําป

- เพ่ือเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

- จัดทํารายงานแสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาํป
ปละ 100 เลม

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนรับทราบผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล

- งานธุรการ
สํานักปลดัเทศบาล
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2 โครงการจดังานวันเทศบาล
ประจําป

- เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบเก่ียวกับวันเทศบาล
- เพ่ือใหเจาหนาท่ีในสังกัดไดทราบ
ถึงวันสําคัญของเทศบาล

- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน
และสาธารณกุศล   เชน   จัด
นิทรรศการ  รณรงคบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ประจําป ๆ ละ
1 ครั้ง

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับเทศบาลเพ่ิมข้ึน
- เจาหนาท่ีในสังกัดได
ทราบถึงวันสําคัญของ
เทศบาล

- งานธุรการ
สํานักปลดัเทศบาล

3 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย - เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 5
- เพ่ือใหทราบถึงวันทองถ่ินไทย
วามีความสาํคัญตามท่ีคณะ
รัฐมนตรีอนุมัติ

- จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เน่ืองในวัน
ทองถ่ินไทย 18 มีนาคมของทุกป
- จัดนิทรรศการผลงานของ
เทศบาล , จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนหรือสาธารณ
กุศล ฯลฯ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ทุกคนไดนอมรําลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุในรัชกาลท่ี
5 ตลอดเวลา
- มีความจงรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย

- งานธุรการ
สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการอุดหนุน
หนวยงานอ่ืน

- เพ่ือสนับสนุนการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด
แกเทศบาลท่ีเปนเจาภาพจดัการ
แขงขัน
- เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ดังน้ี

- อุดหนุนการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด แกเทศบาล
ท่ีเปนเจาภาพจดัการแขงขัน ปละ
1 ครั้ง
- อุดหนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดรอยเอ็ด สําหรับจายเปนคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

100,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000

50,000

100,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000

20,000

100,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000

20,000

- การจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด
เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
- การดําเนินงานของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
รอยเอ็ดเปนไปดวยความ

สํานักปลดัเทศบาล



- เพ่ือสนับสนุนกิจการของเหลา
กาชาดจังหวัดรอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ดตามขอบังคับของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
รอยเอ็ด พ.ศ. 2553 ปละ 1 ครั้ง
- ใหเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
รอยเอ็ด ปละ 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

- การดําเนินงานของเหลา
กาชาดจังหวัดรอยเอ็ดเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการจดัทําวารสาร
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือประชาสัมพันธให
หนวยงานและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบกิจกรรมของ
เทศบาลฯ

- จัดทําวารสาร ปละ 4 ครั้ง
จํานวน 700 ฉบบั รวม 28,000
ฉบับ  แจกจายดังน้ี
1) อปท. ท่ัวประเทศ
2) หนวยงานราชการในจังหวัด
รอยเอ็ด
3) ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

98,000
(งบเทศบาลฯ)

98,000
(งบเทศบาลฯ)

98,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ไดรับรูขอมูลขาวสารทาง
เทศบาลฯ
- เปนการสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางองคกรกับประชาชน

- งานบริการและ
เผยแพรฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

6 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป - เพ่ือเผยแพรประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ ให
หนวยงาน/ชุมชน รับทราบอยาง
ท่ัวถึง

- จัดทําปฏิทิน จํานวน 10,000
ชุด แจกใหหนวยงาน , ชุมชน ใน
เขตเทศบาลฯ

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในทองถ่ินและ
หนวยงานอ่ืนรับทราบขอมลู
ขาวสารของเทศบาลอยาง
ท่ัวถึง

- งานบริการและ
เผยแพรฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

7 โครงการจดัทําวีดีทัศน - เพ่ือเผยแพรประชาสมัพันธ - จางเหมาจัดทําวีดีทัศนเพ่ือ 20,000 20,000 20,000 - บุคคลภายนอกไดรับทราบ - งานบริการและ
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เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ภารกิจเทศบาลใหบุคคล
ภายนอกไดรับทราบ

ประชาสมัพันธเก่ียวกับภารกิจ
เทศบาล

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) ภารกิจของเทศบาล เผยแพรฯ
กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการจดัทําเทศบัญญัติ
และระเบียบฯ ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหมีกฎระเบียบและคูมือใน
การใชงานและเปนแนวปฎบิัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป

- จัดทํารูปเลมเทศบัญญัติ
จํานวน 100 เลม
- จัดทํารูปเลมระเบียบฯ
จํานวน 100 เลม

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลมีคูมือการใชงานและ
เปนแนวทางการปฏิบัติงาน

- งานนิติกรรมสัญญา
กองวิชาการและ

แผนงาน

9 โครงการจดัตั้งศูนยคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน

- เพ่ือเผยแพรความรูดาน
กฎหมายทองถ่ินและกฎหมาย
ท่ัวไปใหกับประชาชนไดรับรูและ
เขาใจกฎหมายทองถ่ินมากข้ึน
- เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงาน
ดานกฎหมายของเทศบาล

- ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
- จัดทําเอกสารทางดานกฎหมาย
เพ่ือเผยแพรแกประชาชนผูมารับ
บริการ

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ิน
มากข้ึน
- พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และประชาชนท่ัวไป  มี
ความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ิน
มากข้ึน

- งานรับเรื่องราว
รองทุกข

กองวิชาการและ
แผนงาน

10 โครงการปรับปรุงโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร
(GIS)

- เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเตมิระบบ
GIS ใหเปนปจจุบันและใชงานได
อยางมีระสิทธิภาพ

- จางเหมาในการดําเนินการ
ปรับปรุงเพ่ิมเตมิโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร
ใหเปนปจจุบัน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ระบบ GIS มีขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันและสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

11 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหเทศบาลฯ มีกรอบและ
แนวทางการปฎิบัติงานแตละป

1) จัดทําแผนพัฒนาสามป
- จัดประชุมคณะกรรมการ
- จัดประชุมประชาคมเมือง
- จัดทํารูปเลมแผนพัฒนา
2) จัดทําแผนการดําเนินการ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
- จัดทํารูปเลมแผน
3) ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป
- จัดประชุมคณะกรรมการ
- จัดทํารูปเลมแผน

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาเพ่ือ
เปนกรอบและแนวทางปฎิบัติงาน

- งานวิเคราะหฯ
กองวิชาการและ

แผนงาน

12 โครงการจดัทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหเทศบาลมีกรอบและ
แผนงานการใชจายเงิน
งบประมาณในการบรหิารงาน
เทศบาล

- จัดทํารูปเลมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
และเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลฯ มีกรอบแผนการใช
จายเงินงบประมาณ ทําใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวของ

- งานจัดทํา
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
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6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

13 โครงการรับการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- เพ่ือใหเทศบาลทราบและ
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หนาท่ี โดยการเขารวมรับการ
ประเมินองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

- จัดทําเอกสารขอมลูสื่อวีดีทัศน
ประกอบการเขารวมโครงการ ,
ตกแตงสถานท่ีตอนรบั
คณะกรรมการออกตรวจประเมิน
1. โครงการประกวดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีดี
2. โครงการประเมินและคดัเลือก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับ
รางวัลพระปกเกลา
3. โครงการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการ
ทุจริต ฯลฯ

60,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000

20,000

20,000

60,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000

20,000

20,000

60,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000

20,000

20,000

- เทศบาลฯ มีงบประมาณเพ่ิม
จากเงินรางวัลท่ีไดจากการ
ประกวดทําใหมีงบประมาณ
กลับมาพัฒนาองคกรไดมากข้ึน
-ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ รักใน
องคกรมากข้ึน

- งานจัดทํา
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)
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1 โครงการปรับลดการใชพลังงาน - เพ่ือใหการใชพลังงาน (ไฟฟา/
นํ้ามัน/นํ้าประปา/โทรศัพท)
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คุมคาและประหยัด
- เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน
ตระหนัก เขาใจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
พลังงาน

- ลดปริมาณการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิง/ไฟฟา นํ้าประปา
โทรศัพท ของทุกกอง/ฝาย/งาน
สถานศึกษาของเทศบาล ไดไม
นอยกวารอยละ 10
เมื่อเปรยีบเทียบกับระยะ
เริ่มตน เดือนตลุาคม ของทุกป
จนถึงสิ้นปงบประมาณ
ในแตละป โดยกําหนดเปน
คาเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบการใช
พลังงานในแตละเดือน
- ประเมินผล/สรุป เสนอ
ผูบริหารในท่ีประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน
- มอบใบประกาศแกกอง/ฝาย/
งาน ท่ีสามารถปฏิบตัิไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 6 เดือน/ 1ครั้ง

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

5,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุมคา ประหยัด เปนไปตาม
นโยบายของจังหวัดและรัฐบาล

- งานธุรการ
สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2 โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ

- เพ่ือกระชับความสัมพันธ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานใน
องคกรของเทศบาลฯ

- อุดหนุนเงินใหแกเทศบาลฯ ท่ีเปน
เจาภาพในการจดังาน
- บุคลากรท้ังหมดของเทศบาลในเขต
จังหวัดรอยเอ็ดรวมแขงขันกีฬาสมัพันธ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ความสัมพันธระหวางองคกร
และบุคลากรไดรับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน
- บุคลากรไดรับการพัฒนา

สํานักปลดัเทศบาล



ครอบคลมุครบทุกดานและมี
สุขภาพแข็งแรง

3 โครงการคดัเลือกพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง
ดีเดน

- เพ่ือเปนขวัญ กําลังใจใน
การปฎิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจางเทศบาล
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจาง

คัดเลือกพนักงาน  ดังน้ี

- คัดเลือกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางดีเดน  ปละ 1 ครั้ง
จํานวนไมเกิน 25 คน

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงาน เทศบาล  ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- พนักงานจางมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

- งานการเจาหนาท่ี
สํานักปลดัเทศบาล

4 โครงการอบรมความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาล

- จัดอบรมความรูพ้ืนฐานและความรู
เฉพาะดานของแตละตําแหนงให
พนักงานเทศบาล ปละ 1 ครั้ง จํานวน
50 คน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงาน  ลูกจางและ
พนักงานจางไดรับการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

- งานการ
เจาหนาท่ี

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและสวัสดิการ
ดานอ่ืน ๆ

- เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
สวัสดิการดานประกันสังคม
และสวัสดิการดานอ่ืน ๆ

- จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
สวัสดิการดานประกันสังคมและ
สวัสดิการดานอ่ืน ๆ สําหรับ
พนักงานเทศบาล  ลุกจางประจํา
และพนักงานจางฯ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงานเทศบาล ลุกจาง
ประจําและพนักงานจางฯ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับ
ความรูเก่ียวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและสวัสดิการดาน
อ่ืน ๆ

- งานการเจาหนาท่ี
สํานักปลดัเทศบาล

6 โครงการอบรมและทัศน - เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - 300,000 300,000 - ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล - งานการเจาหนาท่ี
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ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร
สมาชิก สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล , ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ

คณะผูบริหาร สมาชิก สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจางฯ เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ปละ 1 ครั้ง จํานวน
500 คน

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา
และพนักงานจางฯ  ไดมีโอกาส
ใกลชิดและไดรับการฝกอบรม
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม

- เพ่ือใหพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางฯ ใชหลักคุณธรรม
และจริยธรรมเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดอบรมดานคณุธรรม
จริยธรรมใหกับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางฯ
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 50 คน
รวม 100 คน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางฯ ไดรับการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน
และมีคณุธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

- งานการเจาหนาท่ี
สํานักปลดัเทศบาล

8 โครงการอบรมความรู
เฉพาะดาน

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางฯ

- จัดอบรมความรูหลักสูตรท่ี
เปนความรูเฉพาะดานของแต
ละสายงาน  จํานวน 1 ครั้ง

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

40,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางฯ ไดรับการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

- งานการเจาหนาท่ี
สํานักปลดัเทศบาล

9 โครงการศึกษาดูงานศูนย
บริการรวมแบบเบด็เสร็จ

- เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

- นําบุคลากรจากศูนยบริการ
รวมแบบเบด็เสร็จ  จํานวน 40

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- พนักงานเทศบาล  ลุกจาง
ประจําและพนักงานจางฯ

กองสวัสดิการสังคม



- เพ่ือพัฒนาระบบการบริการ
ศูนยบริการประชาชน

คน  ศึกษาดูงาน ดานการ
ใหบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับ
ความรูและนําไปปฏิบตัิในการ
ทํางาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการแขงขันกีฬาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

- เพ่ือกระชับความสัมพันธ
ผูบริหาร/ขาราชการ พนักงาน
- เพ่ือสรางความสมัครสมาน
สามัคคีขององคกรปกครองทองถ่ิน
- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ
หนวยงานมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณและเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับเยาวชน ประชาชน

- จัดสงพนักงานเจาหนาท่ี
บุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬา
ประจําป

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- บุคลากรสังกัดมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบรูณ
- บุคลากรเกิดความรักสามัคคี
ในองคกรท่ีเก่ียวของ
- สามารถเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับเยาวชน ประชาชน
- เกิดการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ตอเน่ือง

กองการศึกษา

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการจดัเก็บ
รายได

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีจดัเก็บรายได
ไดศึกษาดูงานหนวยงานท่ีประสบ
ผลสําเร็จในดานการจัดเก็บรายได
- เพ่ือใหเจาหนาท่ีฯมีความรูความ
เขาใจในระเบียบกฎหมายใหมาก
ยิ่งข้ึนและ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ความรูใหแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลฯ

- จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของรวมท้ัง
หลักการบริการประชาชนใหเกิด
ความประทับใจ
- จัดใหเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได
ไดศึกษาดูงานหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บรายได

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดตามเปาหมายกําหนด
- ประชาชนและผูประกอบการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการ
- สรางภาพพจนท่ีดี ใหกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ฝายพัฒนารายได
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

12 โครงการพัฒนาบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
และพัสดุ

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดานการเงินและดานพัสดุใหมี
ความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการท่ี
เปนปจจุบัน

จัดอบรมบุคลากร ดังตอไปน้ี
- ผูอํานวยการกองทุกกอง
- หัวหนาฝายทุกฝาย
- พนักงานเทศบาลในฝาย
บริหารงานคลัง
- พนักงานเทศบาลในฝายพัสดุฯ
- ผูปฏิบัติงานดานการเงินและ
พัสดุของทุกกอง
- ผูอํานวยการสถานศึกษา รอง
ผูอํานวยการ , เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
ของสถานศึกษาโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลท้ัง 8 แหง
- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ ท้ัง 2 แหง
รวมท้ังสิ้น จํานวน 70 คน

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ผูเขาอบรมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการมากข้ึน
- ผูเขาอบรมมีความมั่นใจใน
การตรวจสอบเอกสารกอนการ
เบิกจายไดอยางถูกตองมากข้ึน

- ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรบัผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการประชาสมัพันธ
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

- เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการเสยี
ภาษี
- เพ่ือเปนการชักชวนให
ประชาชนมาชําระภาษีให
ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม
- เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคญัของการเสียภาษี
ใหกับทองถ่ินซึ่งจะไดนําไป
พัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา

- ดําเนินการจัดทําปายโฆษณาและ
ปายผาโฆษณา ฯลฯประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีทางเสียงตามสาย วารสาร
เทศบาล สื่อมวลชนตาง ๆ และออก
ประชาสมัพันธตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธและเตือน
ใหประชาชนมาชําระภาษีแตเน่ินๆ
- จัดทําสปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ
ทางสถานีวิทย/ุโทรทัศนทองถ่ิน
- จัดทําหนังสือและประกาศขอความ
รวมมือจากสวนราชการท่ีมีขาราชการ
เบิกคาเชาบานพักอาศัยในเขตเทศบาล
- จัดทําหนังสือและประกาศขอความ
รวมมือจากชุมชนตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาล

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯ ไดท่ัวถึง รวดเร็ว
ถูกตองและเปนธรรม
- เทศบาลฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน
- ประชาชนใหความรวมมือ
และตระหนักถึงหนาท่ีในการ
เสียภาษี

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการประชาสมัพันธ
ใหความรูงานจดทะเบียน
พาณิชยในเขตเทศบาลฯ

- เพ่ือประโยชนในการรวบรวม
สถิติและทราบหลักฐานของ
ผูประกอบการพาณิชยท่ีถูกตอง
และเช่ือถือได
- เพ่ือประโยชนในการควบคุม
และสงเสรมิดานการพาณิชย
เศรษฐกิจของเทศบาลฯ ให
กาวหนา
- เพ่ือใหผูประกอบการพาณิชย
สามารถใชเปนหลักฐานในทาง
การคาได
- เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการ
บริการใหตรงกับความตองการ
ของผูเขารับบริการ

- ดําเนินการจัดทําโฆษณาและ
ประชาสมัพันธการจดทะเบียนพาณิชย
ดังน้ี  เอกสารประชาสัมพันธ  เสียงตาม
สายชุมชนตาง ๆ สื่อมวลชนทองถ่ิน
และประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี ให
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไดรบัทราบ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนไดรับความรู
และเต็มใจท่ีจะมาขอรับ
บริการการจดทะเบียน
พาณิชย
- มีขอมูลท่ีถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงเปนปจจุบันท่ี
เปนประโยชนตอการวางแผน
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน
และงายตอการตรวจสอบ
- เทศบาลฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน
และนําไปพัฒนาทองถ่ิน

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการตรวจสอบการ
ทะเบียนพาณิชย

- เพ่ือใหฐานขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน

- จัดเจาหนาท่ีออกพ้ืนท่ีให
คําแนะนําแกผูท่ีจดทะเบียน

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ดสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดตาม

ฝายพัฒนารายได
กองคลงั

221
222



- เพ่ือสุมตรวจและตรวจสอบผู
ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ได
ประกอบกิจการตามท่ีขอน้ันอยู
หรือไม

พาณิชยไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ

เปาหมายกําหนด
- ประชาชนและผูประกอบการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการ
- สรางภาพพจนท่ีดีใหกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

4 โครงการพัฒนาท่ีดินของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพ่ือให
เกิดประโยชนและกอใหเกิด
รายได

- เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเทศบาล
นําไปพัฒนาเขตเทศบาลฯ ให
เปนไปตามแผนพัฒนาท่ีตั้งไว
- เพ่ือนําพ้ืนท่ีวางเปลามา
พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสดุแก
เทศบาลฯ

- จัดทําเอกสารเพ่ือจดัหา
ประโยชนในพ้ืนท่ีวางเปลาของ
เทศบาลฯ  จํานวน 112 ไร  ท่ี
ตําบลอุมเมา  อําเภอธวัชบุรี
จํงหวัดรอยเอ็ด
- จัดเอกสารและขอมลูใหแก
คณะกรรมการจัดหาประโยชน
ของเทศบาลฯ

20,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ทําใหการพัฒนาพ้ืนท่ีวาง
เปลากอใหเกิดประโยชนสูงสดุ
- ทําใหเทศบาลฯ มีรายได
เพ่ิมข้ึน

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการการปรับปรุง
ฐานภาษีและรายไดอ่ืน ๆ

- เพ่ือขยายฐานการจัดเก็บให
ครอบคลมุเปาหมาย 100%
- เพ่ือทบทวนฐานท่ีใชในการจัดเก็บ
ภาษี ซึ้งใชมาตั้งแตป 2537
- เพ่ือสํารวจและตรวจสอบขอมลูท่ี
จัดเก็บภาษีในปจจุบันน้ัน  ขอมูล
ตรงตามความเปนจริงหรือไม

- ทบทวนการใชฐานภาษีและ
ปรับปรุงใชสอดคลองกับความเปน
จริง
- จํานวนผูชําระภาษีใหครอบคลมุให
มากท่ีสุด
- ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
- ตรวจสอบเพ่ือชําระภาษีวาขอมลู

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดตามเปาหมายกําหนด
- เปนการตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีวาตรงกับความ
เปนจริงหรือไม
- จัดเก็บภาษีดวยความ

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง



- เรงรดัผูท่ีเขาขายชําระภาษี แตยัง
ไมมาติดตอ
- เพ่ือใหเจาหนาท่ีออกไปใหบริการ
การจัดเก็บภาษีตามแหลงชุมชน
ตลาด รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ของ
เทศบาลฯ

ตรงตามท่ีเก็บหรือไม  เพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและเปนธรรม
- ประชาชนผูชําระภาษีเกิดความพึง
พอใจในการบริการ
- ทําใหรายไดของเทศบาลฯ จัดเก็บ
ไดตรงตามกําหนด
- ศึกษาแนวทางการพัฒนารายได
อ่ืน ๆ ท่ียังตกหลนใหครอบคลุมมาก
ข้ึน

ถูกตองครบถวนและเปน
ธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6 โครงการบริการตอสัญญา
ตลาดและการเชาทรัพยสิน
ของเทศบาลฯ นอกสถานท่ี
และนอกเวลาราชการ

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีออกไปรับ
บริการการตอสญัญาการเชา
สิทธิของตลาด  ท้ัง 4 ตลาด
ของเทศบาล  รวมท้ีงการตอ
สัญญาการเชาอาคารพาณิชย
และการเชาสิทธิตาง ๆ  ของ
เทศบาลฯ

- ประชาสัมพันธใหผูท่ีทําสัญญา
ไดทราบกอนหมดสัญญา
- ออกบริการตอสัญญาท้ังตลาด
สระทอง ตลาดโตรุง  ตลาดหนอง
แคน และตลาดทุงเจริญ นอก
เวลาราชการ

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับ
รายไดเพ่ิมข้ึน  ตามตรงกําหนด
สามารถนําเงินไปพัฒนาไดเร็วข้ึน
- ประชาชนและผูประกอบการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการ
- สรางภาพพจนท่ีดีใหกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

กองคลัง

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสํารวจแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินพรอม
บันทึกในระบบสารสนเทศ

- เพ่ือสํารวจขอมูล ในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด.ใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
- เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแก

- ออกสํารวจขอมลูโรงเรือน
ท่ีดิน และปายตามถนนสายตาง ๆ
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- ประสานกับท่ีดินจังหวัด เพ่ือ

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน
- ทําใหการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯไดท่ัวถึง รวดเร็ว
ถูกตองและเปนธรรม

กองคลัง

224
223



ภูมิศาสตร ผูท่ีมาชําระภาษีใหแกเทศบาลฯ ขอขอมูลและมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพยสินใหถูกตองและใชเปน
ขอมูลในการเรียกเก็บภาษี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการสมนาคณุ แกผูมา
ชําระภาษีภายในกําหนด
ระยะเวลา

- เพ่ือเปนการแสดงความ
ขอบคุณประชาชนผูมาชําระ
ภาษีใหกับเทศบาลฯ
- เพ่ือเปนการกระตุนให
ประชาชนผูชําระภาษีใหกับ
เทศบาลใหทันภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด

- จัดใหมีการประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนทราบ
- จัดกิจกรรมในชวงชําระภาษี
ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายนของ
ทุกป โดยแจกของท่ีระลึกใหแกผูมา
ชําระภาษี
- จัดใหมีการลุนรางวัลและมอบโล
ใหแกผูชําระภาษีสูงสดุในแตละป
- จัดใหมีการมอบรางวัลสําหรับผูท่ี
ชําระภาษีสูงสุดในแตละป

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมาชําระภาษีใหกับ
เทศบาลฯ ทันระยะเวลาท่ีกําหนด
- เทศบาลฯ มีรายไดเพ่ือนําไป
พัฒนาทองถ่ินเร็วข้ึน

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

9 โครงการจดัเก็บเอกสาร
อิเล็คทรอนิก

- เพ่ือจัดเก็บเอกสารสญัญา
การเชาสิทธิตาง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิก
- เพ่ือจัดเก็บเอกสารการจด
ทะเบียนพาณิชย ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิก

- ทําการสแกนเอกสารสญัญา การ
เชาสิทธิตาง ๆ  จัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอร
- ทําการสแกนเอกสารการจด
ทะเบียนพาณิชยจัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอร

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคนหาเอกสาร
- สรางภาพพจนท่ีดีในดานการ
บริการประชาชนใหกับเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10 โครงการรับชําระภาษี
นอกเวลาราชการและ
การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
แบบ delivery Tax

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีบริการผูชําระ
ภาษี หลังเวลาราชการ ตั้งแต
16.30 – 20.00 น. ของทุกวัน
และวันหยดุราชการตั้งแต 08.30
– 16.30 น. ในชวงการยื่นภาษี
ประจําป ตั้งแตเดือน ม.ค. – เม.ย.
- เพ่ือใหเจาหนาท่ีออกไปให
บริการการจัดเก็บภาษีตามรานคา
และตามสถานท่ีประกอบการ

- เปดบริการรับชําระภาษีหลังเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ
- ออกบริการใหจัดเก็บถึงบาน
สําหรับผูชําระภาษีท่ีตองการให
ออกไปบริการ
- ออกบริการการจัดเก็บตามแหลง
ชุมชน ตลาดตาง ๆ

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดตามเปาหมายกําหนด
- ประชาชนและ
ผูประกอบการเกิดความพึง
พอใจในการบริการ
- สรางภาพพจนท่ีดีใหกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

11 โครงการสมนาคณุ
ผูประกอบการคาตลาด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือเปนการกระตุนใหผูสนใจ
ลงทุนประกอบการคาในตลาด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเพ่ิมมากข้ึน
- เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดคาเชา
บริการสถานท่ีของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- จัดหมีการประชาสมัพันธ
โครงการใหผูประกอบการทุกตลาด
ทราบ
- จัดกิจกรรมในชวงสงทายปเกา
ตอนรับปใหมเดือนธันวาคมและให
มีการลุนรางวัลแกผูประกอบการ
ทุกตลาด

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- ผูประกอบการคาในตลาด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เกิด
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดและไดรับรายได
เพ่ิมข้ึน
- สรางภาพพจนท่ีดีใหกับ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
สํานักปลดัเทศบาล

- เพ่ือใหมอุีปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงานอยาง
เพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครภุัณฑ ดังน้ี

1) จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
จํานวน 3 ชุด  ประกอบดวย
- CPU ไมต่าํกวา 2.0 GHz
- RAM ไมต่ํากวา 2 GB
- MONITOR ชนิด LCD หรือ
ดีกวา ไมต่าํกวา 18.5 น้ิว
- HARD DISK ไมต่ํากวา 500 GB
- DVD – RW พรอมลําโพง 1 คู
- CD-RW/DVD 52x32x52x16x
- Mouse , keyboard  120 Keys
- เครื่องสํารองไฟฟา
พรอมอุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของและ
จําเปน

1,293,000
(งบเทศบาลฯ)

75,000

-

-

-

-

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ

สํานักปลดัฯ

งานธุรการ
งานทะเบียนราษฎร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556 2557 2558
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(บาท) (บาท) (บาท)
2) จัดซื้อกลองดิจิตอล หนาจอ LCD
2.5 น้ิว  ความละเอียดไมนอยกวา
12.1 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตดิ
ผนัง ขนาดไมต่ํากวา 25000 BTU
จํานวน 3 เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตดิ
ผนัง ขนาดไมต่ํากวา 12000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่อง Printer แบบ
Laser ความเร็วไมต่ํากวา 14
แผน/นาที
6) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
จํานวน 4 ตู

13,500

102,000

18,700

8,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

งานการเจาหนาท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7) จัดซื้อกลองวงจรปด
ประกอบดวยเครื่องบันทึกจอภาพ
รับได 16 กลอง  กลองสีอินฟาเรด
(ติดตั้งภายในอาคาร) กลองสีอิน

122,300 - -



ฟาเรด(ตดิตั้งภายนอกอาคาร) กลองสี
อินฟาเรด(ตดิตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับดูทะเบยีนรถ) พรอมอุปกรณ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยตดิตั้งตามจดุ
ตางๆ รวม 9 จุด คือ
1. ประตูทางเขาเทศบาลกลองดู
ทะเบียนรถ
2. บริเวณโรงจอดรถทางออก  กลอง
ดูระยะ 45 เมตร
3. บริเวณลานจอดรถดานหนากอง
สาธารณสุขฯ  กลองระยะ 45 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4. บริเวณลานจอดรถดานหนาถนน
เทวาภิบาล  กลองดรูะยะ 45 เมตร
5. บริเวณลานจอดรถดานหนาอาคาร
2 กลองดูระยะ 45 เมตร
6. บริเวณลานจอดรถมอเตอรไซต
ทางข้ึนกองสาธารณสุขฯ (ดานหลงั)
กลองดูระยะ 45 เมตร
7. บริเวณลานจอดรถดานศาลพระภูมิ
กลองดูระยะ 45 เมตร
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8. บริเวณทางเดินหนาหองสํานักปลัด
9. บริเวณทางข้ึนอาคาร 2
8) จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลือ่น
ระบบแบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)
จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย
- ตูหนาเดี่ยว ขนาดลึก 32 ซม. สูง
200 ซม. จํานวน 1 ตู

161,000 - - งานทะเบียนราษฎร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

- ตูสองหนา  ขนาดลึก 64 ซม. กวาง
120 ซม. สูง 240 ซม. จํานวน 6 ตู
(มีประตูท่ีตูสดุทาย) ประกอบดวยช้ัน
จัดเก็บ 6 ระดับช้ัน
9) จัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาดไมต่ํา
กวา 110 ซีซี  จํานวน 1 คัน
10) จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น  แบบถังควํ่า
จํานวน 1 เครื่อง
11) จัดซื้อกรวยยางจราจรตดิโลโก
เทศบาล  เจาะรูดานบนสําหรับรอยเชือก
สูง 80 ซม. กวาง 39 ซม. แถบ
สะทอนแสง 2 แถบ  ขนาด 6.5 ซม.
จํายงย 60 อัน

36,500

5,000

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

งานทะเบียนราษฎร

งานเทศกิจ

งานเทศกิจ



12) จัดซื้อแผงก้ันจราจร  ยาว 1.5
เมตร  สูง 1 เมตร  ไมมีลอตดิโลโก
เทศบาลตรงกลาง  จํานวน 15 แผง

10,000 10,000 10,000 งานเทศกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

13) จัดซื้กลองวงจรปด จํานวน 2 ตัว
14) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  ความเร็ว
ในการพิมพสูงสุด 24 หนา/นาที
สามารถสแกนถายเอกสารและแฟกซ
ได  จํานวน 1 เครื่อง
15) จัดซื้อเครื่องกรองนํ้า  จํานวน 1
เครื่อง
16) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรแบบ
แครสั้น  ดังน้ี
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24
เข็ม
- ความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10
ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา 300
ตัวอักษรตอวินาที

4,600
8,000

10,000

66,000

-
-

-

-

-
-

-

-

สถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

231
232



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2 โครงการทาสีอาคาร
สํานักงาน

- เพ่ือใหสํานักงานมีความสงา
งาม

- ทาสีภายนอกอาคารหลังเกา
จํานวน 1 หลัง

80,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - อาคารมคีวามสงางามยิ่งข้ึน งานธุรการ
สํานักปลดั

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ท่ีจอดรถเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีจอดรถใหแก
เจาหนาท่ีและผูมาติดติอ
ราชการเพ่ิมข้ึน

- ปรับปรุงซอมแซมสนามหนาบริเวณ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

400,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - มีท่ีจอดรถพียงพอแก
เจาหนาท่ีและผูมาติดตอ
ราชการ

สํานักปลดั

4 โครงการทาสีอาคาร
สถานธนานุบาล

- เพ่ือใหสํานักงานมีความสงา
งาม

- ทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร
จํานวน 1 หลัง

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - อาคารมคีวามสงางามยิ่งข้ึน สถานธนานุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
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6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4 โครงการกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมหองเก็บของกลาง

- เพ่ือปรัปบรุงหองเก็บของ
กลางซึ่งใชเปนหลักฐานสาํหรับ
การดําเนินคดีกับผูกระทําผิดให
มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความนาเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน

กอสรางปรับปรุงซอมแซมหองเก็บ
ของกลาง ดังน้ี
- ทาสีผนังหอง
- ติดตั้งช้ันวางของ
- ปูพ้ืนดวยกระเบื้อง

60,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ของกลางท่ีเจาหนาท่ีไดทํา
การตรวจ/ยดึจากผูกระทําผิด
มีความปลอดภัยมากข้ึน
- สรางความนาเช่ือถือให
องคกร
- มีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย จัดเก็บสิ่งของไดใน
ปริมาณเพ่ิมข้ึน

งานเทศกิจ
สํานักปลดั

5 โครงการกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมอาคารคิวรถ
โดยสารตลาดสระทอง

- เพ่ือปรัปบรุงอาคารคิวรถ
โดยสารตลาดสระทองใหเปน
ระบบ ระเบียบและทันสมัย
- เพ่ือบริการประชาชนใหไดรับ
ความสะดวก สบายในการรับ
บริการจากรัฐ

- อาคารคิวรถโดยสารภายในตลาด
สระทอง โดยปรับปรุง ดังน้ี
1. คันหินก้ันรถผาน
2. ทอรางรินนํ้าเพ่ิมเติม
3. ปรับปรุงพ้ืนท่ีทรุดตัว
4. ขีดสี ตีเสนขาวแดง
5. กันสาดดานหลังคิวรถ

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนท่ีมารับบริการ
ไดรับความสะดวกสบายยิ่งข้ึน
- เกิดความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของรัฐ

งานเทศกิจ
สํานักปลดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



6 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
สํานักปลดัเทศบาล

- เพ่ือใหมีอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อครุภณัฑเพ่ือใชในงานปองกันฯ
ดังน้ี
1) จัดซื้อเครื่องเคมีดับเพลิงพรอมตู
จํานวน 20 ตู
2) จัดซื้อเปลเคลื่อนยายผูประสบภัย
ท้ังชุดประกอบดวยเฝอกดามคอ เฝอก
ประคองขางศีรษะ  แผนกระดานรองหลัง
จํานวน 1 ชุด
3) จัดซื้อเลื่อยโซยนต ประกอบดวย
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 106 ซีซี
กําลังไมต่ํากวา 4800 วัตต หรือ 6.5
แรงมา  สามารถใชแผนบังคับโซ ตั้งแต
ขนาด 60 – 90 ซม. ขนาดโซ 10.26 มม.
4) จัดซื้อพัดลมโคจรตดิผนัง  ขนาด 16
น้ิว  จํานวน 4 เครื่อง

475,100
(งบเทศบาลฯ)

100,000

25,000

50,000

8,000

132,400
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

130,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000

-

-

-

- การปฏิบัติงานเปนไป
อยางรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5) จัดซื้อบอรดนิทรรศการ ขนาด 4
บานพับ  จํานวน 4 ชุด
6) จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร
ประกอบดวย LUMENS ไมต่ํากวา
2500 , CONTRAS  4000:1 จอรับภาพ

15,000

35,000

-

-

-

-
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ไมต่ํากวา 70x70 น้ิว
7) จัดซื้อแผงก้ันจราจร  ขนาดความสูง
ไมนอยกวา 90 ซม. ยาวไมนอยกวา 1.50
เมตร  มี 4 ลอ ใชเหล็กขนาด 4 หุน
ทาสีขาว-แดง  ติดตราสญัลักษณเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 10 แผง
8) จัดซื้อเลื่อยโซยนตขนาดเล็ก ขนาด
เลื่อยยนต 2 แรงมา  จํานวน 5 เครื่อง
9) จัดซื้อเรือทองแบนไฟเบอรกลาสพรอม
เรือยนต ขนาดกวาง 115 เซนติเมตร
ยาว 320 เซนติเมตร  จํานวน 3 ลํา

30,000

59,700

59,000

30,000

-

59,000

30,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

10) จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าเครื่องยนต
เบนซนิ  ขนาด 3 น้ิว  จํานวน 6 ชุด
11) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบ
พกพาพรอมอุปกรณ (NOTE BOOK)
จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียด  ดังน้ี
- Intel Core i3 Processor
ความเร็วไมต่าํกวา 2.2 GHZ
- RAM DDR2 ไมต่าํกวา 4 GB
- HARD DISK ไมต่ํากวา 500 GB

43,400

50,000

43,400

-

-

-



- DVD/Super Multi double layer
- LCD MONITOR ไมต่ํากวา 14. น้ิว

7 โครงการติดตั้งตูเก็บ
เอกสาร

- เพ่ือใหมีท่ีเก็บเอกสารอยาง
เพียงพอ

- จัดทําตูเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง
ขนาดสูง 1.20 เมตร  กวาง 3.50
เมตร จํานวน 1 ตู

18,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประหยัดพ้ืนท่ีในการเก็บ
เอกสาร  การจัดเก็บเอกสารมี
ความระเบียบเรียบรอย และ
สะดวก รวดเร็วในการคนหา

- งานปองกันฯ
ฝายปกครอง

สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ

- เพ่ือใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครภุัณฑ ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ ดังน้ี
1) จัดซื้อพัดลมโคจรตดิผนัง  ขนาด
16 น้ิว พรอมอุปกรณ  จํานวน 5 ตัว
2) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวงานจัดเก็บ
รายไดพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม
นอยกวา 15,000 BTU พรอมอุปกรณ
4) จัดซื้อเกาอ้ีพักคอย  สําหรับบริการ
ประชาชน  จํานวน 6 ชุด
5) จัดซื้อโตะปฏิบตัิงาน  จํานวน 3 ตัว
6) จัดซื้อเกาอ้ีพนักงานปฏิบัติงาน

215,000
(งบเทศบาลฯ)

17,500

100,000

30,000

30,000

15,000
4,500

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ

กองสวัสดิการสังคม
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จํานวน 3 ตัว
7) จัดซื้อเครื่องแฟกซพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อโทรศัพทไรสายพรอมอุปกรณ
จํานวน 3 เครื่อง

6,000

12,000

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ปายชองลําดับการใหบริการ
ประชาชน

- เพ่ืออํานวยความสะดวก
ประชาชนผูมาติดตองาน

- ปรับปรุงซอมแซมปายชองลําดบัการ
ใหบริการประชาชน  จํานวน 17 ปาย
ณ  ศูนยบริการรวมแบบเบด็เสร็จ

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนติดตอ
ประสานงานไดถูกตอง

กองสวัสดิการสังคม

10 โครงการปรับปรุงหองแตง
กายกอนถายบัตรประชาชน

- เพ่ือแยกหองแตงกายชาย
หญิงคนละหอง

- ปรัปบรุงหองแตงกายกอนถายบตัร
ประจําตัวประชาชนชายหญิง  จํานวน
2 หอง

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการใชหอง
แตงกายท่ีเปนสดัสวน

กองสวัสดิการสังคม

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองเก็บเอกสารงานจดัเก็บ
รายไดศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ

- เพ่ือสะดวกในการเก็บ
เอกสารใหเปนหมวดกลุม
ตัวอักษร

- ปรัปบปรุงซอมแซมหองเก็บเอกสาร
งานจัดเก็บรายไดศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ  จํานวน 1 หอง

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - เอกสารไมสูญหาย
- งายตอการตรวจคนในการ
ใหบริการ

กองสวัสดิการสังคม

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หลังคาศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ

- เพ่ือรักษาอาคารสถานท่ีใหมี
ความคงทนถาวร

- ปรัปบรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ
จํานวน 1 หลัง

300,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ทําใหอาคารศูนยบริการ
ประชาชนมีความคงทนถาวร

กองสวัสดิการสังคม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

13 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
กองคลัง

- เพ่ือใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครภุัณฑกองคลัง  ดังน้ี

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย
- Intel Core i3 Processor ไมต่ํา
กวา 2.0 GHz
- RAM ไมต่ํากวา 512 Gb
- HARD DISKไมต่าํกวา 500 GB
- DVD – RW พรอมลําโพง 1 คู
- จอ LCD หรือ ดีกวาไมต่ํากวา
18.5 น้ิว
- Mouse ,  Mouse Ped , keyboard
120 Keys
- Printer Laser ความเร็วไมต่ํากวา
14 แผน/นาที
- เครื่องสํารองไฟฟา
- โตะ- เกาอ้ี คอมพิวเตอร 1 ชุด

551,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000

-

-

-

-

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบ
พกพาพรอมอุปกรณ (NOTE BOOK)
จํานวน 3 ชุด  ประกอบดวย
- Intel Core i3 Processor
ความเร็วไมต่าํกวา 2.2 GHZ
- RAM ไมต่ํากวา 2 GB
- HARD DISK ไมต่าํกวา 500 GB
- จอ LCD หรือ ดีกวาไมต่ํากวา 14 น้ิว
- DVD/Super Multi Optical Drive
3) จัดซื้อเครื่อง Printer all in one
สามารถปริ้นขาว – ดํา  และสี สแกน
และถายเอกสารได  จํานวน 2 เครื่อง
4) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิน้ชัก
จํานวน 2 ตู เพ่ือใชเก็บทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี (ผท.5) และ ทะเบียน
ทรัพยสิน (ผท.4)

150,000

20,000

5,000

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5) จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
6) จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
จํานวน 2 ตู
7) จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต
จํานวน 1 ตู
8) จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร  จํานวน 1
เครื่อง
9) จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร หนา-
หลัง ไดพรอมกัน  ความเร็วไมต่ํากวา
20 หนา/นาที  จํานวน 2 เครื่อง
- สามารถสแกนเอกสารไดหนา-หลัง
พรอมกัน
- สแกนสองหนาอัตโนมตัิ
- สแกนไดท้ังเอกสารท่ัวไป ขนาด A4
, บัตรประชาชน

14,000
14,000

8,000

30,000

70,000

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

14 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ - เพ่ือใหมีอุปกรณเครื่องมือ จัดซื้อครภุัณฑกองวิชาการและแผนงาน 305,700 650,000 - - ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว กองวิชาการและ



กองวิชาการและแผนงาน เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ดังน้ี
1) จัดซื้อรถบรรทุกปคอัพแคป  ขนาดไม
เกิน 3,000 ซีซี  จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบพกพา
พรอมอุปกรณ (NOTE BOOK) จํานวน
1 ชุด  ประกอบดวย
- Intel Core i3 Processor ความเร็ว
ไมต่ํากวา 2.2 GHZ
- RAM ไมต่ํากวา 4 GB
- HARD DISK ไมต่าํกวา 500 GB
- จอ LCD หรือ ดีกวาไมต่ํากวา 14 น้ิว
- DVD/Super Multi Optical Drive
3) จัดซื้อพัดลมตดิผนัง  ขนาด 16 น้ิว
จํานวน 2 ตัว

(งบเทศบาลฯ)
-

30,000

5,000

650,000

-

-

-

-

-

และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ

แผนงาน
งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ
งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4) จัดซื้อ CPU จํานวน 1 เครื่อง
ประกอบดวย
- CPU ไมต่าํกวา 3.3 GHZ
- RAM ไมต่าํกวา 4 GB DDR3
- HARD DISK ไมต่ํากวา 1 TB
- DVD-Super  Multi  Drive

25,000 - - งานธุรการ

243244



5) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ขนาด 2 ลิ้นชัก
จํานวน 1 หลัง
6) จัดซื้อเครื่อง Printer  Laser ความ
เร็วต่ํากวา 1,400 รอบ/นาที
7) จัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจก 2 บาน
เลื่อน  จํานวน 2 หลัง

8) จัดซื้อกลอง Switch  24  port
10/100  Gigabit  2  port เพ่ือใชในการ
ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร

4,500

8,000

9,000

11,800

-

-

-

-

-

-

-

-

งานจัดทํางบประมาณ

งานจัดทํางบประมาณ

งานวิเคราะหฯ
งานรับเรื่องราว

รองทุกข
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9) จัดซื้อเครื่องผสมสญัญาณเสียงขยาย
สัญญาณเสียงกําลังขยายไมต่ํากวา 800
วัตต (Power  Mixer) จํานวน 1 ชุด
10) จัดซื้อเครื่อง ปรับแตงเสียง (EQ)
31x2 ชองความถ่ีเสียง
11) จัดซื้อเครื่องแยกสัญญาณเสียง
(Crossover)
12) จัดซื้อไมโครโฟน ชนิดสายแบบ
ไดนามคิ  จํานวน 2 ตัว
13) จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร 3D

23,000

10,000

6,200

13,200

60,000

-

-

-

-

-

-

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ
งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ
งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ
งานบริการและ



แสงสวางไมต่ํากวา 3,000 Lume เผยแพรวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

246
199

245



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

15 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ  รวดเร็วและมี

จัดซื้อครุภณัฑกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ดังน้ี
1) จัดซื้อรถบรรทุกปคอัพ 4 ประตู

6,588,000
(งบเทศบาลฯ)

700,000

4,678,000
(งบเทศบาลฯ)

-

2,628,000
(งบเทศบาลฯ)

-

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
- มีอุปกรณเครื่องมือ - งานธุรการ

14) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
- CPU ไมต่าํกวา 3.0 GHZ
- RAM ไมต่ํากวา 512 MB
- HARD DISKไมต่าํกวา 500 GB
- CD-ROM 52 พรอมลําโพง 1 คู
- CD-RW/DVD 52x32x52x16x
- MONITOR ไมต่ํากวา 17 น้ิว
- Mouse ,  Mouse Ped , keyboard
120 Keys
- Printer Laser ความเร็วไมต่ํากวา
14 แผน/นาที
- เครื่องสํารองไฟฟา
- โตะ- เกาอ้ี คอมพิวเตอร 1 ชุด

100,000 - - งานรับเรื่องราว
รองทุกข

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ



ประสิทธิภาพ ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอยแบบ
อัดทายชนิดรางสไลด ขนาดความจุไม
นอยกวา 12 ลบ.ม. กําลัง 220 แรงมา
ชนิด 6 ลอ  จํานวน 1 คัน
3) จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
เครื่องยนตดเีซล ขนาดไมต่ํากวา 150
แรงมา  นํ้าหนักบรรทุกไมต่าํกวา
21,700 กิโลกรัม  จํานวน 1 คัน
4) จัดซื้อรถปกอัพท่ีติดตั้งถังบรรจุขยะ
มูลฝอยประตูดานขางแบบปกนกใตถัง
เก็บกักนํ้าเสยี ขนาดบรรจไุมนอยกวา 3
ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา
2,400 ซีซี

-

5,500,000

-

2,750,000

-

1,400,000

-

-

-

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ - งานรักษา

ความสะอาด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
- CPU ไมต่าํกวา 3.0 GHZ
- RAM ไมต่ํากวา 512 MB
- HARD DISKไมต่าํกวา 500 GB
- CD-ROM 52 พรอมลําโพง 1 คู
- CD-RW/DVD 52x32x52x16x
- MONITOR ไมต่ํากวา 17 น้ิว

100,000 - -
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- Mouse ,  Mouse Ped , keyboard
120 Keys
- Printer Laser ความเร็วไมต่ํากวา
14 แผน/นาที
- เครื่องสํารองไฟฟา
- โตะ- เกาอ้ี คอมพิวเตอร 1 ชุด
6) จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
ไหลขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จาํนวน
4 เครื่อง

38,000 38,000 38,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7) จัดซื้อเครื่องนึ่ง  จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าเครื่องยนตเบนซิล
ขนาดไมนอยกวา 15 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง
8) จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะขนาดความจุไมนอย
กวา 400 ลิตร จํานวน 20 คัน
9) จัดซื้อถังคอนเทนเนอรทําดวยเหล็กหนามี
ฝาปด-เปด แบบ เปดไดเองเมื่อปลดล็อก
ขนาดความจไุมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 4 ถัง
10) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร  หรือแบบยกภาชนะรองรับมลู
ฝอยตอนทายหลังเกงติดตั้งเครื่องยกภาชนะ
รองรับมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮโดรลิค

40,000
30,000

90,000

-

-

-
-

-

400,000

-

-
-

-

-

2,500,000



ปริมาตรถังบรรจมุูลฝอยไมนอยกวา 4
ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซลมีกําลังไมนอย
กวา 110 แรงมา ชนิดรถ
6 ลอ จํานวน 1 คัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

16 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
กองชาง

- เพ่ือใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ
- เพ่ือใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อครุภณัฑเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน  ดังน้ี
1) จัดซื้อเครื่อง Printer แบบ
Laser ความเร็วไมต่ํากวา 12 แผน/
นาที จํานวน 3 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่อง Printer สี ถาย
เอกสารและสแกนได สามารถเช่ือม
ตอแบบไรสายได จํานวน 1 เครือ่ง
3) จัดซื้อโตะพับ กวาง 0.60 เมตร
ยาว 2.40 เมตร จํานวน 40 ตัว
4) จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงพลาสติก
จํานวน 400 ตัว
5) จัดซื้อผาใบเต็นท ขนาดกวาง
4.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร
จํานวน 5 ชุด

1,119,800
(งบเทศบาลฯ)

27,000

8,000

80,000

100,000

45,000

937,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

80,000

100,000

45,000

9,967,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

80,000

100,000

45,000

- การปฏิบัติงานเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
- CPU ไมต่าํกวา 2.0 GHZ
- RAM ไมต่ํากวา 512 MB
- HARD DISK ไมต่ํากวา 1000 GB
- CD-ROM 52 พรอมลําโพง 1 คู
- CD-RW/DVD 52x32x52x16x
- MONITOR ไมต่ํากวา 20 น้ิว
- Mouse ,  Mouse Ped , keyboard
120 Keys
- เครื่องสํารองไฟฟา
- โตะ- เกาอ้ี คอมพิวเตอร 1 ชุด
7) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4
ลิ้นชัก  จํานวน 2 ตู
8) จัดซื้อสวานไฟฟา  ขนาดเล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

60,000

9,800

3,000

-

-

3,000

-

-

3,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
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6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

9) จัดซื้อกลองดิจิตอลชนิดเปลี่ยน
เลนสได  จํานวน 1 ตัว ประกอบดวย
- จอแสดงผลปรับมุมได หนาจอ LCD
ขนาด 3 น้ิว
- ความละเอียดไมนอยกวา 16.2
ลานพิกเซล
- เลนสซูม 16-85 มม. พรอมระบบ
กันสั่นในตัว
- การดความจํา 16 GB พรอมกระเปา
10) จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดกวาง 1
เมตร  ยาว 3 เมตร  สูง 5 ซม.
จํานวน 1 ลํา
11) จัดซื้อมอเตอรหินไฟ  จํานวน 1
เครื่อง
12) จัดซื้อเลื่อยแตงก่ิงแบบใชไฟฟา
220 V จํานวน 2 เครื่อง
13) จัดซื้อเครื่องดูดพนอากาศพรอม
อุปกรณ  จํานวน 4 เครื่อง

45,000

10,000

5,000

40,000

300,000

-

10,000

5,000

-

-

-

10,000

5,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผดิชอบ2556 2557 2558



(บาท) (บาท) (บาท)
14) จัดซื้อพัดลมไอนํ้า ขนาดใบพัด
24 น้ิว  ถังบรรจุนํ้า 70 ลิตร
จํานวน 2 ตัว
15) จัดซื้อเตนททรงโคง  ขนาดกวาง
4.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร
พรอมผาใบคลุม  จํานวน 4 หลัง
16) จัดซื้อไดโวสูบนํ้า ขนาดทอ 2
น้ิว  จํานวน 2 เครื่อง
17) จัดซื้อเลื่อยยนตแบบใชนํ้ามนั
ขนาด 1.5 HP พรอมอุปกรณ  จาํนวน
2 เครื่อง
18) จัดซื้อกรรไกรตัดแตงทรงพุมไม
ประดับ ขนาด 1.5 HP พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 เครื่อง
19) จัดซื้ออาสนะสงฆ ดังน้ี
- แบบไมแกะลวดลาย จาํนวน 10 ชุด
- แบบหุมเบาะเหลือง จํานวน 10 ชุด

70,000

96,000

12,000

25,000

25,000

25,000
6,000

70,000

96,000

-

-

-

-
-

70,000

96,000

-

-

-

-
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

17 โครงการจัดซื้อเครื่องยนต
ติดทายเรือทองแบน

- เพ่ือตรวจตาดูแลนํ้าบึง
พลาญชัย
- เพ่ือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ

- จัดซื้อเครื่องยนตติดทายเรือ
ทองแบน ขนาด 40 HP 2 จังหวะ
เช้ือเพลิงเบนซิล  สตารทติดแบบ

130,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฎิบัติงานอยางเพียงพอ

- งานสวน
กองชาง
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ท่ีเก่ียวของ ไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง

18 โครงการยกปรับระดับพ้ืน
โรงเก็บพัสดุ

- เพ่ือปรับระดับพ้ืนใหสูงข้ึน
ปองกันการชํารุดหรือสูญหาย
ของทรัพยสิน

- จัดซื้อคอนกรีตสําเร็จเพ่ือปรับ
ระดับพ้ืนเดิม  ขนาดกวาง 20
เมตร  ยาว 20 เมตร  สูง 10
เซนติเมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 400
ตารางเมตร

139,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - พ้ืนเก็บพัสดสุูงข้ึนนํ้าไมทวม
ขังทรัพยสินมีความปลอดภัย

- งานสถานท่ี
กองชาง

19 โครงการกอสรางอัฒจันทร - เพ่ือใชในงานประเพณี
งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด
รอยเอ็ด

- จะทําการจางเหมากอสราง
อัฒจันทร  ขนาดกวาง3.0 เมตร
ยาว 4.0 เมตร  จํานวน 10 ชุด

500,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด

- เพ่ือใชในงานประเพณี
งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด
รอยเอ็ด

- จะทําการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมอัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด
จํานวน 10 ชุด ดังน้ี เปลี่ยนไม
เน้ือแข็ง กวาง 1.5 น้ิว ยาว 12
น้ิว ไสเรียบ ทาสีกันสนิมและสี
นํ้ามันใหมท้ังหมด

90,000
(งบเทศบาลฯ)

90,000
(งบเทศบาลฯ)

90,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฎิบัติงานอยางเพียงพอ

กองชาง



21 โครงการจัดซื้อศาลาพักผอน - เพ่ือใหมีจุดน่ังพักผอนหลบ
แดดฝน

- จัดซื้อศาลาไมทรงไทยแบบมี
หลังคาผนังเปดโลง จํานวน 1 หลัง

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีสถานท่ีพักผอน หลบแดดฝน กองชาง

22 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สนามรูปสัญลักษณโหวด
หนาสํานักงานเทศบาล

- เพ่ือปองกันทรัพยสินของ
ทางราชการ  เพ่ือเพ่ิมความ
สวางไสวในสํานักงาน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ติดตั้งโคมไฟ สนามรูปสญัลักษณ
โหวดหนาสํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน 6 ตน  สูง 4-5
เมตร ขนาด 80 – 120 วัตต
- สาย NYY ขนาดกวาง 2 x 2.5
เมตร

95,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - เปนการปองกันทรัพยสินของ
ทางราชการ
- เพ่ิมความสวางไสวใน
สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

256
255



23 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
กองการศึกษา

- เพ่ือใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ
- เพ่ือใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อครุภณัฑเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี
1) จัดซื้อโตะเกาอ้ีนักเรียน
จํานวน 1,050 ชุด สําหรับใชท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
จํานวน 400 ชุด , โรงเรยีน
เทศบาลวัดบรูพาภริาม  จํานวน
50 ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
จํานวน 100 ชุด , โรงเรียนเทศบาล
วัดปาเรไร  จํานวน 100 ชุด ,
โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
จํานวน 100 ชุด และโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จํานวน 50 ชุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 200 ชุด และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 50 ชุด

3,474,260
(งบเทศบาลฯ)
1,050,000

-

-

-

-

- การปฏิบัติงานเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



2) จัดซื้อโตะอาหารและเกาอ้ี
จํานวน 220 ชุด  สําหรับใชท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  จํานวน
20 ชุด , โรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา จํานวน 50 ชุด , โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จํานวน 50 ชุด
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 100 ชุด
3) จัดซื้อโตะเกาอ้ีระดับ 3-6
จํานวน 19 ชุด สําหรบัใชท่ีโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ  จํานวน 5 ชุด ,
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร จํานวน
4 ชุด และโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 10 ชุด

330,000

66,500

-

-

-

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

258
257



4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู  พรอมติดตั้ง
จํานวน 16 เครื่อง สําหรบัใชใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
โรงเรียนละ 2 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
- Powered Mixer 1,000 w
จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพงตู 15 น้ิว w.2 จํานวน 2 ตู
- ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร พรอม
ขาตั้งยาว จํานวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนไรสาย  ความถ่ี 233 -
258 MHZ รับสญัญาณไกล 50 - 60
เมตร จาํนวน 2 ชุด

1,436,200

45,000

-

-

-

-

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



6) จัดซื้อเครื่องดนตรสีากล
ประกอบดวย
- กลองพาเหรดขันสกรูหนังแกว 2 ตัว
- กลองเทเนอรขันสกรู 1 ตัว
- กลองใหญขันสกรูหนังแกว 1 ตัว
- ฉาบเดินแถว 12 น้ิวทองเหลือง 2 คู
- เมโลเดียน ขนาด 27 คีย 10 ตัว
7) จัดซื้อโทรทัศนสี LCD ขนาดไม
นอยกวา 40 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องเสียงลําโพงในตัวมี
ไมโครโฟนและมีชอง USB จํานวน
5 ชุด
9) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
ความเร็วไมนอยกวา 12 แผน/นาที
ปริ้นขาว – ดํา และสี  สามารถถาย
เอกสารได  จํานวน 1 เครื่อง

40,000

34,000

30,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภริาม

โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภริาม

โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภริาม

โรงเรียนเทศบาล
วัดปาเรไร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

259260



10) จัดซื้อเครื่องดนตรสีากล  จํานวน
1 ชุด ประกอบดวย
- กลองชุดพรอมฉาบ ขนาด 14 น้ิว
16 น้ิว 20 น้ิว 24 น้ิว
- คาเบล 1 ตัว
- แทมมารีน 2 อัน
- ฉิ่ง (ลงหิน) 1 คู
- ระฆังราว (ไลนิเบล) 1 ชุด
- กลองทอมบาและกลองบังโก 1 ชุด
- กีตารไฟฟาพรอมกลองและตูแอมป
กีตาร 2 ชุด
- กีตารเบสไฟฟาพรอมกลองและตู
แอมปเบส 1 ชุด
- คียบอรดพรอมกลองและตูแอมป
คียบอรด 2 ชุด

230,060 - - โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)



11) จัดซื้อเครื่องดนตรสีากล
ประกอบดวย
- เมโลเดียน  จํานวน 4 อัน
- ไมคฑากร  จํานวน 10 อัน
- ไมกลองสเนร จํานวน 10 คู
- กลองสเนร  จํานวน 2 ตัว
- เบลไลลาร จํานวน 2 เครื่อง
12) จัดซื้อโตะญี่ปุน  ขนาดไมนอย
กวา 24 x 25 น้ิว จํานวน 200 ตัว
13) จัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาดไม
นอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 60 ตัว
14) จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนัก
พิง  จํานวน 200 ตัว

36,500

50,000

90,000

26,000

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

261262



24 โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสื่อการ
เรียนการสอน อุปกรณเก่ียวกับ
การเรยีนท่ีเพียงพอและทันสมัย
สามารถเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุ ดังน้ี
1. จัดซื้อวัสดรุายหัวระดับอนุบาล -
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
- รร.เทศบาลวัดสระทอง
- รร.เทศบาลวัดบรูพาภิราม
- รร.เทศบาลวัดเหนือ
- รร.เทศบาลวัดปาเรไร
- รร.ชุมชนบานหนองหญามา
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

13,197,730
(งบอุดหนุน)

4,918,095
581,595
705,495

1,661,100
2,354,415
1,876,035
505,995
595,000

13,197,730
(งบอุดหนุน)

4,918,095
581,595
705,495

1,661,100
2,354,415
1,876,035
505,995
595,000

13,197,730
(งบอุดหนุน)

4,918,095
581,595
705,495

1,661,100
2,354,415
1,876,035
505,995
595,000

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมีวัสดุประจําหองและมี
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ
เก่ียวกับการเรียนท่ีเพียงพอและ
ทันสมัยสามารถเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)



25 โครงการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ของกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหมีอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศออนไลน
ผานเว็ปไซดกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน

- กองการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท้ัง 9
โรงเรียนสามารถสงขอมลูสารสนเทศ
ออนไลนผานเว็ปไซดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

168,000
(งบอุดหนุนฯ)

168,000
(งบอุดหนุนฯ)

168,000
(งบอุดหนุนฯ)

- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดรับขอมูลสารสนเทศ
ออนไลนจากกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ท้ัง 8 โรงเรียน

กองการศึกษา

26 โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ

- เพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนซึ่ง
โรงเรียนจะดาํเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับสูงข้ึน

- กอสรางตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน
12 หองรียน  จํานวน 1 หลัง

10,431,000
(งบอุดหนุนฯ)

- - - โรงเรียนมีอาคารเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

27 โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด

- เพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนซึ่ง
โรงเรียนจะดาํเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับสูงข้ึน

- กอสรางตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน
12 หองรียน  จํานวน 1 หลัง

10,431,000
(งบอุดหนุนฯ)

- - - โรงเรียนมีอาคารเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

264
263



28 โครงการซอมแซมรถยนต
กองการศึกษา

- เพ่ือใหรถยนตกองการศึกษา
ใชงานไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

- ทําการซอมแซมรถยนตกอง
การศึกษาท่ีชํารุดใหใชงานไดอยาง
ปลอดภัย

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- รถยนตกองการศึกษาท่ีชํารุด
สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ สะดวก
ปลอดภัยแกผูขับข่ีและผูโดยสาร

กองการศึกษา

29 โครงการเชาพ้ืนท่ีจดัทําเว็บ
ไซดกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด และจด
ทะเบียนโดเมนเนม (ซื่อเว็บ
ไซด) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการ
จัดทําเว็บไซดของกองการ
ศึกษาและโรงเรยีนในสังกัด
- เพ่ือใหมีโดเมนเนม ช่ือเว็บ
ไซดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

- เชาพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการจัดทําเว็บไซด
และบทเรียนออนไลน
- จดทะเบียนช่ือเว็บไซดกองการศกึษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
www.erem.go.th Education of
Roi- Et Municipal

22,000
(งบเทศบาลฯ)

22,000
(งบเทศบาลฯ)

22,000
(งบเทศบาลฯ)

- กองการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดมีพ้ืนท่ีในการจัดทําเว็บ
ไซดและบทเรียนออนไลน
- กองการศึกษา เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีช่ือเว็บไซดอยางเปน
ทางการ (โดเมนเนม)

กองการศึกษา

30 โครงการกอสรางรั้วดาน
ทิศเหนือโรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

- เพ่ือความเปนสดัสวนและ
ปลอดภัยของนักเรียนนักกีฬา
และทรัพยสินของราชการ

- กอสรางรั้ว  คสล. สูงไมนอยกวา
1.80 เมตร  ยาว 220 เมตร

550,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - ทรัพยสินโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย

โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)



31 โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้ารอบอาคารหอพักนักกีฬา
ชาย  โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา

- เพ่ือใหสามารถระบายนํ้าเสีย
ออกจากหอพักนักกีฬาชายไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรระบาด
ของเช้ือโรค
- เพ่ือใหหอพักมีสภาพแวดลอม
ท่ีดีสวยงาม นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัยดี

- กอสรางรองระบายนํ้าเสียรอบ
หอพักนักกีฬาชาย  ขนาดยาวไม
นอยกวา 100 เมตร กวาง 1 ฟุต
ปดฝาตะแกรงเหล็ก

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - สามารถระบายนํ้าเสียออกจาก
หอพักนักกีฬาชายไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
- ไมใหเปนแหลงแพรระบาดของ
เช้ือโรค
- หอพักมีสภาพแวดลอม
ท่ีดีสวยงาม นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัยท่ีดี

โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

32 โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้ารอบอาคารหอพักนักกีฬา
หญิง  โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา

- เพ่ือใหสามารถระบายนํ้าเสีย
ออกจากหอพักนักกีฬาหญิงไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรระบาด
ของเช้ือโรค
- เพ่ือใหหอพักมีสภาพแวดลอม
- ท่ีดีสวยงาม นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัยดี

- กอสรางรองระบายนํ้าเสียรอบ
หอพักนักกีฬาหญิง  ขนาดยาวไม
นอยกวา 100 เมตร กวาง 1 ฟุต
ปดฝาตะแกรงเหล็ก

50,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - สามารถระบายนํ้าเสียออกจาก
หอพักนักกีฬาหญิงไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
- ไมใหเปนแหลงแพรระบาดของ
เช้ือโรค
- หอพักมีสภาพแวดลอม
ท่ีดีสวยงาม นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัยท่ีดี

โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

265266



33 โครงการกอสรางทอระบาย
นํ้าเสียรอบโรงอาหาร
โรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา

- เพ่ือใหสามารถรักษาความ
สะอาดไดงาย
- เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรระบาด
ของเช้ือโรค
- เพ่ือไมใหมีการอุดตันของทอ
ระบายนํ้า

- เปลี่ยนฝาทอระบายนํ้าจาก
ปูนซีเมนตเปนฝาตะแกรงเหล็ก
ยาวไมนอยกวา 50 เมตร
รอบโรงอาหาร

100,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - สามารถรักษาความสะอาดได
งาย
- ไมเปนแหลงแพรระบาดของ
เช้ือโรค
- มีทอระบายนํ้าท่ีระบายนํ้าได
เปนอยางดี

โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

34 โครงการกอสรางเรือนเพาะ
ชําโรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา

- เพ่ือใชเปนท่ีเพาะพันธุ
กลาไมดอกไมประดับ
- เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน

- กอสรางเรือนเพาะชํา  ขนาด
กวาง 8 เมตร  ยาว 8 เมตร
จํานวน 1 หลัง

250,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - โรงเรียนมีพันธุพืชชนิดตาง ๆ
สําหรับปลูกไมดอกไมประดับ
ตกแตงอยางเพียงพอ

โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา

35 โครงการจดัทําปายช่ือ
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ

- เพ่ือปองกันความปลอดภยั
แกทรัพยสินในโรงเรียน

- จัดทําปายช่ือทางเขาอาคารเรียน
กวาง 1.70 เมตร  ยาว 7.50 เมตร

90,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - โรงเรียนมีความปลอดภัย
แกทรัพยสินในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ

36 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ

- เพ่ือปรับปรุงพ้ืนโรงอาหาร
- เพ่ือไมใหนํ้าทวมขัง
- เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสิน

- เทพ้ืนโรงอาหาร ขนาดกวางไม
นอยกวา 18 เมตร  ยาวไมนอย
กวา 12 เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา
216 ตารางเมตรพรอมปูกระเบื้อง

150,000
(งบเทศบาลฯ)

- - - นํ้าไมทวมขัง
- มีความปลอดภัยในทรัพยสิน

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 โครงการประกวดสํานัก
ทะเบียนดเีดน

- เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินใหสามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ

- สงสํานักทะเบียนเขารวม
ประกวดตามโครงการคดัเลือก
สํานักทะเบียนดีเดนของสันนิบาต

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- สํานักทะเบียนฯ ไดรับการ
พัฒนาไดมาตรฐาน P.S.O
และสามารถบริการประชาชน

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล



ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด

เทศบาลแหงประเทศไทย
- พัฒนาสํานักทะเบียนใหได
มาตรฐานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สํานักทะเบียนฯ ไดรับ
รางวัลจากการประกวด
สํานักทะเบียนดีเดน

2 โครงการเสรมิสรางความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ

- เพ่ือจัดพิมพการดอวยพรวันเกิด
ใหสําหรับเด็กท่ีมาแจงเกิดท่ีสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
- เพ่ือเสริมสรางสมัพันธภาพท่ีดี
ระหวางเทศบาลกับประชาชน

ประชาชนท้ังในเขตและนอกเขต
เทศบาลฯ ท่ีมาแจงเกิด โดย
ดําเนินการ ดังน้ี ดังน้ี
1) จัดทําการดอวยพรวันเกิด ปละ
3,000 แผน
2) ผูใชบริการท่ีอยูในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
และมีความสุขเมื่อมาขอรับการ
บริการ

งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

3 โครงการแจงประชาสมัพันธ
บุคคลท่ีมีอายุครบ 7 ป
บริบรูณ มาทําบัตรประจําตัว
ประชาชน

- เพ่ือแจงประชาสมัพันธใหบุคคล
ท่ีมีอายุครบ 7 ปบริบูรณ ใหมา
ทําบัตรประจําตัวประชาชน

- จัดสงหนังสือแจงลวงหนากอนอายุ
ครบกําหนดใหแกบุคคลท่ีจะมีอายุ
ครบ 7 ปบริบูรณ และมีช่ือในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยทําการ
สํารวจขอมลูในทะเบียนบาน  แลว
แจงเจาบานท่ีมีบุคคลท่ีมีอายุครบ 7
ป บริบูรณใหมาทําบัตรประจําตัว
ประชาชน

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมีความพึง
พอใจและไดรับความ
สะดวกเมื่อมาขอรับการ
บริการในการทําบตัร
ประจําตัวประชาชนครั้ง
แรก

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล
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4 โครงการประชาสมัพันธให
ความรูดานการทะเบียน
ราษฎร

- เพ่ือใหความรูดานการทะเบียน
ราษฎรแกประชาชน
- เพ่ือประชาสัมพันธภารกิจของ
งานทะเบียนราษฎรและ
ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

- ประชาสัมพันธใหความรูดานการ
ทะเบียนราษฎรแกประชาชนทางสื่อ
ตาง ๆ เชน สถานีวิทยุทองถ่ินวาไรตี้ฯ
ของเทศบาลฯ , แผนพับ , วารสาร
เปนตน

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

25,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนผูมาใชบริการ
ไดรับความรูและสามารถนํา
เอกสารมาขอรับบรกิารได
อยางถูกตอง

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

5 โครงการบริการดานการ
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนเคลื่อนท่ี

- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนท่ีมาใชบริการไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด

- ออกบริการดานการทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนท่ี
เชน  โรงเรียน , ชุมชน และพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว

- งานทะเบยีนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล

6 โครงการสํารวจบคุคลในบาน
และปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร

- เพ่ือสํารวจตรวจสอบรายการ
บุคคลสญัชาตไิทยและคนซึ่งไมมี
สัญชาตไิทยทุกกลุม
- เพ่ือปรับปรุงขอมลูและรายการ
ในทะเบียนบานใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน

- สํารวจบุคคลในบานและปรับปรุง
รายการในทะเบียนบาน โดยสาํรวจ
กลุมบุคคล ไดแก
1) กลุมบุคคลท่ีมีช่ือและรายการใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.13 และ ท.ร.14)
2) กลุมบุคคลผูสูงอายุและเสี่ยงตอ
การทําใหฐานขอมูลไมตรงกับความ

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีขอมูลรายการทะเบียน
ราษฎรท่ีถูกตองตรงความ
เปนจริงและเปนปจจุบัน
- งายตอการตรวจสอบ

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล



เปนจริง
3) กลุมคนตางดาวตาง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

7 โครงการรณรงค
ประชาสมัพันธเพ่ือให
ประชาชนท่ียายเขามา
อยูในเขตเทศบาลฯ ให
ถูกตองตามระเบียบ

- เพ่ือรณรงคขอความรวมมือ
หนวยงานราชการ , สถาน
ประกอบการ , บานพัก , หอพัก
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ให
แจงบุคคลท่ีพักอาศัยในบานพัก
หอพักของหนวยงานยายท่ีอยูเขา
มาอยูในเขตเทศบาลฯ ใหถูกตอง
ตามระเบียบ

- หนวยงานราชการท่ีมบีานพัก
หอพัก  สําหรับขาราชการ  และ
พนักงานจางตางๆ สถานประกอบการ
หรือหอพักท่ีจัดใหมีคนเชาอาศยัอยู

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000
(งบเทศบาลฯ)

- สถิติจาํนวนประชากร
ถูกตองตามความเปนจริง
หมดปญหาเรื่องประชากร
แฝง
- ประชากรมีความเขาใจ
และยินดีใหความรวมมือ

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ2556

(บาท)
2557
(บาท)

2558
(บาท)

8 โครงการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครชุมชนดาน
การทะเบียนราษฎร

- เพ่ืออบรมอาสาสมัครฯ ซึ่ง
เปนตัวแทนประจําชุมชนในการ
ติดตอประสานงานกับสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ในดานการทะเบียน
ราษฎร
- อบรมเครือขายเพ่ือทบทวน
และทดแทนในกรณีลาออกหรือ
กรณีอ่ืนๆ

- จัดอบรมเครือขายอาสาสมัครชุมชน
ดานการทะเบียนราษฎร จํานวน 60-100
คน  โดยดําเนินการ  ดังน้ี
1) คัดเลือกประชาชนในชุมชนท้ัง 20
ชุมชน ๆ ละ 3-5 คน  ท่ีมีอายุตั้งแต 18
ปข้ึนไป มีความรูความสามารถในการพูด
อาน เขียน ภาษาไทยได
2) อบรมใหความรูเบื้องตนดานการ
ทะเบียน อาทิ  ทะเบียนราษฎร , ทะเบียน
ช่ือบุคคล , ทะเบียนครอบครัว , บตัร
ประจําตัวประชาชน และ พ.ร.บ. ตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของ

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีความรูและ
สามารถหาขอมูลดานการ
ทะเบียนจากเครือขายเพ่ือ
การขอรับบริการใหไดรับ
ความสะดวก  รวดเร็ว
- การสํารวจปรับปรุงดาน
งานทะเบียนมีขอมลูท่ีถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง

- งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลดั
เทศบาล
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สวนที่ 7
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สวนที่ 7
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล



การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล
คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการ

วางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมเมือง   เม่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติ    กระบวนการสุดทายของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพ่ือใหกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
มีอํานาจหนาท่ี
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นตอสภาเทศบาล, ผูบริหารทองถ่ิน , เพ่ือใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดกําหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล   เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
ไวหรือไม    ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน    ดังนี้

1. กําหนดตัวชี้วัดของงาน   โดยผูท่ีรับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลจะตองกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว

2. การสังเกตและการตรวจทาน เม่ือกําหนดมาตรฐานของงานแลว ผูรับผิดชอบโครงการ
จะตองสังเกตตรวจสอบการดําเนินงาน

3. เปรียบเทียบผลงานกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว เม่ือสังเกตและตรวจสอบงานแลวนําขอมูล
หรือผลงานท่ีไดบันทึกไวมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด
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4. การปรับปรุงแกไข  หากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวาการ
ดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  แตหากผลงานมีความแตกตางกันมากจะตองทํา
แนวทางแกไขตอไป
เกณฑการพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล



เกณฑท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกําหนดข้ึน  จุดประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานในดานการ
ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ท่ีตั้งไว โดยเกณฑพิจารณาประกอบดวย 7 ดาน   ดังนี้

1. ดานการบรรลุเปาหมาย   เกณฑนี้จะประเมินผลกับโครงการใหญ ๆ  ท่ีสงผลกระทบ
ถึงความเปนอยูของประชาชน  สังคม  และใชเงินงบประมาณสูง

2. ดานเศรษฐกิจ พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ เชน  การผลิต
เพ่ิมข้ึนการบริโภคเพ่ิมข้ึน ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม

3. ดานสังคม พิจารณาจากการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมหรือไมขัดกับ
ความเชื่อถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คานิยมและทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นหรือไม

4. ดานการเงิน    เปนการวิเคราะหความคุมคาของผลท่ีไดรับ
5. ดานเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการวาถูกตองหรือไม

ผลของงานตรงตามท่ีกําหนดหรือไม
6. ดานสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาวา โครงการสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนอย

เพียงใด  เชน  ภาวะอากาศเปนพิษ   ควันพิษ   น้ําเนา
7. ดานการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม   โดยมีแนวทางการ

พัฒนาวาโครงการกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม  ไมกอใหเกิดความขัดแยง  สงผลตอ
ประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐ
หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาทุกเดือน
และไดเสนอใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลระยะท่ี 1 เดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556
2. การติดตามและประเมินผลระยะท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2556
3. การติดตามและประเมินผลระยะท่ี 3 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2556

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



แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน
www.roietmunicipal.go.th

ราง



แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2556 – 2558)
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน
www.roietmunicipal.go.th

คํานํา

แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีเกิดจากการระดมความคิดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ประชาชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหเกิดความสมดุลเปน
ธรรมอยางยั่งยืน  มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสุขใหแก
ประชาชนโดยถวนหนา สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558) ฉบับนี้
จะเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนําความเจริญมาสูทองถ่ินสืบไป
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