
แผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่  1  
บทน า 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น   พ .ศ. 2548    ไดก าหนดใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสอดคลองกับแผนยุ ทธศาสตรแการ
พัฒนาโดยแผนพัฒนาสามปีมีความตอเนื่องและเป็นแผนกาวหนาและครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  เทศบาลในฐานะท่ีเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชน  จึง
ไดจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) อยางมีสวนรวมข้ึน  เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ได
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงาน และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ  รวม
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลัก
คิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรแการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางโครงการ /
กิจกรรม ที่จะตองด าเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่ตองการ ในแตละยุทธศาสตรแ
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคแ เปูาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนแในท่ีสุด 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่มีความสัมพันธแใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจ าปี  กลาวคือ  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปีเป็ นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี  โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปีนั้น  ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปดวยความ
รอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธแเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรแการ

พัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปีที่มีความสอดคลองและสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรแการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ  
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. การเตรียมการจัดท าแผน 

1.1 เสนอโครงการขออนุมัติจัดท าแผนพัฒนาสามปีผานปลัดเทศบาลให 



ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ 
1.2 ออกค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะอนุกรรมการ

สาขาตาง ๆ    คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.3  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ,   คณะอนุกรรมการ,   ใหทราบถึงแนวทาง 

วิธีการและบทบาทหนาที่ในการจัดท าแผน 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรแการพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรแฯ  พรอมขอมูลที่เก่ียวของปัญหา    
ความตองการของประชาชน   รวมถึงยุทธศาสตรแการพัฒนาของจังหวัด 
และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น   เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

2.2 จัดประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   ประชาคมทองถิ่นและ  
สวนราชการที่เก่ียวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตรแการ 
พัฒนา    แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใชเป็นแนวทางการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาส ารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่

จ าเป็นตอการจัดท าแผนฯ 
3.2 ก าหนดและคัดเลือกแผนงานโครงการ  

4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
5. การจัดท ารายละเอียดโครงการ /ติดตามการพัฒนา 
6. จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  น ารางแผนพัฒนาสามปีที่ 
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา  

7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น  
7.2 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อน าไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแ

การพัฒนาที่ไดจัดท าไวแลว 
2. มีขอมูลที่ใชเป็นแนวทางส าหรับผูปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในชวงสามปี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เทศบาลสามารถบริหารงบประมาณที่มีอยางจ ากัดเพ่ือการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 



 
 

*************** 
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ส่วนที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด    เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธแ  พ .ศ. 2479   มีพ้ืนที่เขตเทศบาล   4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี
ส านักงานเป็นอาคารไมชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย   ตอมาปี พ .ศ.  
2499  ไดสรางส านักงานแหงใหม    เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางส านักงาน
เทศบาลทั่วประเทศ   ตั้งอยูที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรเศษ   ตอมาเม่ือบานเมืองเจริญขึ้ นและ
ชุมชนหนาแนนมากขึ้น   จึงไดท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่   5   มีนาคม   2509  ท าใหมี
พ้ืนที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 23  ตอนที่ 21  วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับก ารบริหารและ
บริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประ สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดได
กอสรางอาคารส านักงานเพ่ิมเติมอีก 1 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคาร
หลังเดิม ในปี พ .ศ.2542   และในปี พ .ศ. 2553 ไดกอสรางอาคารศูนยแบริการรวมเบ็ดเสร็จ เปิดใช
บริการเกี่ยวกับงานการใหบริการประชาชน โดยเปิดใหบริการเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธแ  2553  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ 

  ตั้งแตหลักเขตท่ี 1  ซ่ึงต้ังอยูรมิหวยเหนือฝ่ังเหนอื หางจากศูนยแกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับล าหวยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร เลียบ
ตามริมหวยฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2   ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางถนนหายโศรกไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวล าหวย 250 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 2  เป็นเสนตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 3  ซ่ึงต้ังอยูหางจากริมหวย
เหนือฝั่งเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 3   เป็นเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4  
ซ่ึงต้ังอยูรมิถนนเพลินจิตฝั่งตะวันตกหางจากคูเมือง  200 เมตร 
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  ทิศตะวันออก 



  จากหลักเขตท่ี 4  เป็นเสนขนานกับคูเมืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 5  ซ่ึงต้ังอยูหาง
จากศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่ 121.640  
ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-
มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 หางจากศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23   
สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม   ตรงกิโลเมตรที่ 123  ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 6  เป็นเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สาย
รอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  123  ถึงหลักเขตที่ 7   ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 23   สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  121.500  ไปทางทิศใตตามแนวเสน
ตั้งฉาก  200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 8 เป็นเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งอยูหางจากศูนยแกลางทาง
หลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด-อาจสามารถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 10 เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสาย
รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรที่  5  ถึงหลักเขตที่ 11  ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวงจังหวัด
รอยเอ็ด-อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก  300   เมตร 

  ทิศใต้ 

  จากหลักเขตท่ี 11  เป็นเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย
รอยเอ็ด-อาจสามารถ    ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 12   เป็นเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป
ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 13  ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวงจังหวดัสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 13  เป็นเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ไปทาง
ทิศใตถึงหลักเขตที่ 14  ซ่ึงต้ังอยูหางจากหลักเขตท่ี 13  ระยะ  380 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 14   เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 15  ซ่ึงต้ังอยูหางจาก
ศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทรแ ตรงกิโลเมตรที่  1.330  ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 
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จากหลักเขตท่ี   15    เป็นเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25     สาย 
รอยเอ็ด-สุรินทรแ  ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 16    ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
25  สายรอยเอ็ด-สุรินทรแ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  ทิศตะวันตก 



  จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-
สุรินทรแ ไปทางทิศเหนือถึ งหลักเขตที่ 18 ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  
สายรอยเอ็ด-สุรินทรแ  ตรงกิโลเมตรที่  1.470  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 18  เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 19  ซ่ึงต้ังอยูหางจาก 
ศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทรแ ตรงกิโลเมตรที่  1.620 ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 19  เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 20  ซ่ึงต้ัง 
อยูริมทางหลวงจังหวัด สายรอยเอ็ด-วาปีปทุม  ฝั่งตะวันตก  ตรงกิโลเมตรที่  0.600 
  จากหลักเขตท่ี 20  เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซ่ึง
ตั้งอยูหางจากศูนยแกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่
118.885  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 21 เป็นเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-
มหาสารคาม   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 22   ซ่ึงต้ังอยูรมิหวยเหนือฝ่ังตะวันตก 
  จากหลักเขตท่ี 22  เลียบตามริมหวยเหนือฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 
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1.  การใช้ที่ดิน 
   

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ในปัจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัย    
ยานพาณิชยกรรมเกาและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูอยางหนาแ นนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย   โดย
ยานพาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร พาณิชยก
รรมไดขยายตัวไปบริเวณดานใต ตามถนนราชการด าเนิน ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต จนถึงสุดเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยานที่อยูอาศัยคอนขางหนาแนนมาก อยูบริเวณรอบๆยานพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิช 



ถนนกองพล 10 ถนนสุริยเดชบ ารุง  และบริเวณวัดกลางมิ่งเมือง สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนนอยกระจาย
อยูทั่วไปปะปนกับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 
  บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบึงพลาญชัย บริเวณถนน                   
เทวาภิบาล ถนนสุริยเดชบ ารุง   อาท ิ ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  ศาลจังหวัดรอยเอ็ด   ที่วาการอ าเภอ
เมืองรอยเอ็ด  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด  องคแการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด  ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่รอยเอ็ด   เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  สวนโรงพยาบาลและเรือนจ าอยูบริเวณดานใตของเมือง 
  นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร 
กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย   สองขางถนนหายโศรกและถนนคชพลายุกตแ  
  จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้น ที่รองรับการกระจายตัวของ
อาคารประเภทตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข 23     ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชน   ซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน  
คาดวาจะเป็นไปตามประเภทการใชที่ดินตามท่ีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด  พ .ศ. 
2549  ไดก าหนดไว 
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การใชประโยชนแท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ.  2554 
(พื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 

ประเภทการใชประโยชนแท่ีดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
- พ้ืนที่การเกษตร   2.24 19.3 
- พ้ืนที่พาณิชยแ /ที่อยูอาศัย 6.70 57.6 
- พ้ืนที่คู คลอง / หนองน้ าสาธารณะ 0.34 2.9 
- พื้นที่สวนราชการ  0.60 5.1 
- พ้ืนที่วางเปลา 0.97 8.3 
- พ้ืนที่สวนสาธารณะ  /นันทนาการ 0.23 2 
- พ้ืนที่สถานศึกษา 0.35 3 
- พ้ืนที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
 

 

2.  ด้านสังคม 
ชุมชน 

ที่มา    :    ข้อมูลกองช่าง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



 สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองรอยเอ็ดทางดานกายภาพ  พบวา  ชุมชนเมืองรอยเอ็ดเป็นเมือง
เกาท่ีเคยรุงเรืองในอดีต  ยังคงมีคูเมืองและก าแพงเมืองบางสวนเหลืออยู  แสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนที่
ของชุมชนเมืองเกาคอนขางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ลอมรอบดวยคูเมืองและก าแพงเมือง  มีบึงพลาญชัย
เป็นสัญลักษณแของจังหวัด  ตั้งอยูบริเวณศูนยแกลางเมืองของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ชุมชนในอดีตไดเกาะ
กลุมตามแนวถนนดานเขตคูเมือง บริเวณดานเหนือและดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนน
ผดุง-พานิช  ถนนหายโศรก  และถนนด าร งราษฎรแวิถี  ปัจจุบันชุมชนไดขยายไปในบริเวณดานใต และ
ดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษแ  และถนนปัทมานนทแ  และ
ไดขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและนอกเขตเทศบาลทุกดาน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณ
ชุมชนเมือง  ดานทิศใตจรดถนนเลี่ยงเมือง สวนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ  ชุมชนสวนใหญยังเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เขตทหาร  เทศบาลไดแ บงชุมชนยอยเพ่ือการพัฒนา
ไว 20    ชุมชน  ไดแก   ชุมชนทานคร   ชุมชนวัดปุาเรไร   ชุมชนวัดเหนือ     ชุมชนวัดคุม   ชุมชนศิริ
มงคล   ชุมชน วัดบึง   ชุมชนรอบเมือง    ชุมชนพระอารามหลวง ชุมชนทุ งเจริญ     ชุมชนพิพิธภัณฑแ     
ชุมชนตลาดหนองแคน    ชุมชนศรีอุดม     ชุมชนวัดเวฬุวัน     ชุมชนบานหนองหญามา    ชุมชน บขส .   
ชุมชนจันทรแเกษม   ชุมชนโรงพยาบาล  ชุมชนราษฏรอุทิศ   ชุมชนโรงเรียนเมือง    และ  ชุมชนมั่นคง
พัฒนา ในแตละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนรวมกันบริหารและพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย 
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1. ประธานกรรมการชุมชน 
2. รองประธานกรรมการ 
3. กรรมการฝุายปกครอง 
4. กรรมการฝุายการคลัง 
5. กรรมการฝุายสวัสดิการสังคม 
6. กรรมการฝุายสาธารณสุข 
7. กรรมการฝุายการศึกษา 
8. กรรมการและเลขานุการ 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น    ไดแก   งานประเพณีปีใหมและกาชาด  ,  งานบุญผะเหวด  
(บุญมหาชาติ)  ,  งานประเพณีสงกรานตแ ,  งานประเพณีเขาพรรษา  ,  งานประเพณีออกพรรษาและ 
การกวนขาวทิพยแ ,  งานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป ฯลฯ 
วัด  ไดแก   

1. วัดบูรพาภิราม  (วัดพระอารามหลวง)   
2. วัดบึงพระลานชัย  (วัดพระอารามหลวง)  
3. วัดกลางมิ่งเมือง  (วัดพระอารามหลวง)   
4. วัดสระทอง    
5. วัดสระแกว   
6.  วัดเหนือ   
7.  วัดปุาเรไร    
8.  วัดเวฬุวัน   
9.  วัดราษฎรแศิริ   
10. วัดคุมวนาราม   



11. วัดสวางอารมณแ   
12. วัดราษฎรอุทิศ   
13. วัดทานคร  
14. วัดบานหนองหญามา 
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ประชากรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การย้ายเข้า  การย้ายออก  ในเขตเทศบาล 

(ปี 2550 – 2554) 
พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวน พ้ืนที่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความหนาแน่น 
 ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (กม2) การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก (คน/กม2) 

2550  16,092 17,322 33,414 13,642 11.63 474 125 305 702 2,873 
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 

 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ณ  วันที่   31  มีนาคม  2554 
 

จ านวนประชากรที่ก าหนดตามช่วงวัย 
 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวน (คน) 

รวม เพศชาย เพศหญิง 
นอยกวา  1  ปี 32 22 55  
1  ปีเต็ม – 2  ปี 328 306 634 
3  ปีเต็ม – 5  ปี 727 660 1,387 
6  ปีเต็ม – 11  ปี 1,929 1,794 3,723 
12  ปีเต็ม – 14  ปี 1,167 1,231 2,398 
15  ปีเต็ม – 17  ปี 1,094 1,114 2,208 
18  ปีเต็ม – 49  ปี 7,141 7,959 15,100 
50  ปีเต็ม – 60  ปี 2,020 2,343 4,363 
มากกวา 61 ปี เต็มขึ้นไป 1,723 2,289 4,012 
   33,880 



 
หมายเหตุ   :     ข้อมูล   ณ  วันที่    31   มีนาคม    2554 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
 

1.  อัตราก าลังเจาหนาที่    จ านวน   51  คน 
2.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัวพรอมอุปกรณแ                ขนาด   2,000   ลิตร จ านวน     3  คัน 
3.   รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัวและฉีดโฟมพรอมอุปกรณแ  ขนาด   4,000   ลิตร จ านวน     1  คัน 
4.  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง                                        ขนาด   10,000  ลิตร จ านวน     2  คัน 
5.  รถบันไดกูภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร พรอมอุปกรณแ    จ านวน     1  คัน 
6.  รถตรวจการณแ    จ านวน     1  คัน 
7.  เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิค    จ านวน    1   เครื่อง 
8.  เครื่องสูบน้ า   ขนาด  3  นิ้ว                                 จ านวน    6   เครื่อง 
9. เครื่องสูบน้ า   ขนาด  6  นิ้ว                                 จ านวน    1   เครื่อง 
10. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง  (ประจ ารถดับเพลิง)            จ านวน   20  เครือ่ง  
11. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหงพรอมตู   
     (ตามยานชุมชนและสถานที่ราชการสังกัดเทศบาลฯ)     จ านวน  109 เครื่อง  
12.  เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ  (ชุด  SCBA)    จ านวน     6  ชุด      
13.  ชุดผจญเพลิง เชน  เสื้อ  รองเทา  หมวก    จ านวน   51  ชุด 
14.  รอกชวยชีวิต ความยาว 60 เมตร    จ านวน     2  ชุด 
15.  เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศใหเครื่องชวยหายใจ)    จ านวน    1 เครื่อง 
16.  เครื่องระบายควัน    จ านวน    1 เครื่อง 

17.  ทอธารประปาดับเพลิง    จ านวน    109  ทอ 
18.  แหลงน้ าดับเพลิงธรรมชาติ    จ านวน    5    แหง 
19.  เครื่องก าเนิดไฟฟูา    จ านวน    1 เครื่อง 
20.  เปลพยาบาล    จ านวน    4    เปล 
21.  แผงกั้นจราจร    จ านวน    10  แผง 
22. ปูายสัญญาณไฟหยุดตรวจจราจร    จ านวน     2  ปูาย 
23.  สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     จ านวน   495  คน 
 จ านวนเหตุเกิดเพลิงไหม้ในรอบปี  2552  

- ในเขตเทศบาล         3   ครั้ง  จ านวนความเสียหายประมาณ        105,000  บาท 
- นอกเขตเทศบาล       9   ครั้ง  จ านวนความเสียหายประมาณ     1,635,000  บาท 

  จ านวนเหตุเกิดเพลิงไหม้ในรอบปี  2553 
- ในเขตเทศบาล         25   ครั้ง  จ านวนความเสียหายประมาณ     2,527,000  บาท 
- นอกเขตเทศบาล       22   ครั้ง  จ านวนความเสียหายประมาณ       792,000  บาท 
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3.  ด้านการศึกษา 
 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  7  แหง  และศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก  1  แหง  เปิดการสอนตาม  พรบ .การศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2542  ตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเป็นหนวยก ากับดูแล  ดังนี้ 
 

สถิติจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปีการศึกษา  2553) 
 

 
  นักเรียน  ( คน ) 

ชื่อโรงเรียน จ านวนห้องเรียน 
( ห้อง ) 

ครู 
( คน ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

48 
13 
13 
20 
36 
22 
11 
12 

82 
16 
17 
23 
35 
33 
13 
17 

186 
78 
106 
90 
120 
90 
67  
40 

866 
234 
250 
304 
364 
318 
170 

- 

526 
- 
- 

190 
348 
222 

- 
- 

244 
- 
- 
- 

82 
- 
- 
- 

รวม 175 236 777 2,506 1,286 326 

 
ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  (จ านวนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) 
หมายเหตุ   :     ข้อมูล   ณ  วันที่   1   เมษายน  2554 

กีฬานันทนาการ / พักผ่อน 
 

-  สนามกีฬาเอนกประสงคแ จ านวน     4     แหง 
-  สนามตะกรอ   จ านวน     6     แหง 
-  สนามฟุตบอล   จ านวน     3     แหง 
-  สนามบาสเกตบอล  จ านวน     3     แหง 
-  สนามเด็กเลน   จ านวน     6     แหง 
-  หองสมุดประชาชน  จ านวน     1     แหง 

 
 
 

13 
ข้อมูลอาคารสถานที ่

 

โรงเรียน 
ที ่ รายการ ศูนย์พัฒนา

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

1 อาคารเรียน  1  ช้ัน 1 - - - - - 1 1 3 
2 อาคารเรียน  2  ช้ัน - - - 1 - - 1 - 2 



3 อาคารเรียน  3  ช้ัน - 1 1 1 1 2 1 1 8 
4 อาคารเรียน  4  ช้ัน - 4 1 - 2 1 1 - 9 
5 อาคารอเนกประสงคแ - 1 - - - 2 1 1 5 
6 โรงอาหาร - 2 1 1 1 1 1 1 8 
7 หองน้ าหองสวม 27 107 26 25 26 134 76 26 447 
8 หอประชุม - 1 - 1 1 - 1 1 5 
9 อาคารหองสมุด - - - 1 1 - - 1 3 
10 อาคารปฐมวัย - - - - - 1 1 - 2 
11 ใตถุนอาคารบริการฯ 1 1 1 - - - - - 3 

 
 

ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
ท.5  =  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 
ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
       =  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อาคารสถานที่ 

พาหนะ   กองการศึกษา   จ านวน  6  คัน 
1. รถบัส     จ านวน  3  คัน 
2. รถหกลอ    จ านวน  1  คัน 
3. รถตู     จ านวน  1  คัน 
4. รถกระบะ  4  ประตู จ านวน  1  คัน 
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ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    เป็นศูนยแรวมดานการศึกษาทุกระดับ   แบงสถานศึกษา  
ออกตามลักษณะการจัดขององคแกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้  
 1.  สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ  มีดังนี้ 
  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  ไดจัดการศึกษาแบงเป็น  5  ระดับคือ 
  -   สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จ านวน  1  แหง  คือ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จ านวน  3  โรงเรียน   



คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ    และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   
  -  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรวม)  จ านวน  2  แหง  
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร  และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  -   สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน  1  แหง  คือ  
โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 
  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบงออกเป็น  6  ระดับ  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จ านวน  1 โรงเรียน   
คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด   

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จ านวน  
1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน 
รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จ านวน 3  แหง  คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
รอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   
  -   สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน  1  แหง  คือ  วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด 

-  นอกจากนี้ยังมีศูนยแสงเสริมตามอัธยาศัยการศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน   1   แหง 
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 2.  สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้ 
  2.1  ศูนยแรับเลี้ยงเด็ก  มี  2  แหง   
  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี  2  แหง  คือ  โรงเรียน  ช .วิทยา 
และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 
  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหง  
คือ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจนแ 
  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  2  แหง  คือ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และโรงเรียนรอยเอ็ดเทคโนโลยี  
  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี  4  แหง  คือ  บิ๊คบุ฿ค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงคแ  เบนสแ   
และโรงเรียนกวดวิชาอารแซี 
  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Canread  
โรงเรียนแคมบริดจแ 
 

 
4.  ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 



  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ส าหรับเลนกีฬา นันทนาการและ
สถานที่พักผอนหยอนใจหลายแหง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงคแ  จ านวน  8  แหง   
สนามตะกรอ  จ านวน  8  แหง   
สนามฟุตบอล  จ านวน  7  แหง   
สนามบาสเกตบอล  จ านวน  4  แหง   
สนามเด็กเลน  จ านวน  3 แหง  
หองสมุดประชาชน  จ านวน  1  แหง   
สถานแสดงพันธุแสัตวแน้ า  จ านวน  1  แหง   
และศูนยแพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  จ านวน  1  แหง   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ  จ านวน  2  แหง   

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรแและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
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5.  ด้านสาธารณสุข 
 
  1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จ านวน  1  แหง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน  3  แหง   
3.  คลินิกเอกชน      จ านวน  60 แหง   
4.  ศูนยแแพทยแชุมชน    จ านวน   2  ศูนยแ   
5.  ศูนยแบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จ านวน  3  แหง   
6. ศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  20  แหง แ ละมีจ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)      จ านวน  214  คน 
7.  ตลาดเทศบาล    จ านวน     3  แหง   
8.  ตลาดเอกชน     จ านวน     1  แหง   
9.  รานเสริมสวย     จ านวน   76  แหง   
10.  รานอาหาร     จ านวน  360  ราน 

 
6.  ด้านเศรษฐกิจ 

 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
   

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จัดเป็นเมืองชุมทางที่ส าคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   



เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงท าใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ
จังหวัดตาง ๆ  ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ทางดานการคา  พาณิชยแและบริการคอนข างสูง  ทั้งอาคารพาณิชยแ  ศูนยแบริการ  รานอาหารและสถาน
บริการตาง ๆ  โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ  เชน  
เสนทางไปจังหวัดมหาสารคามและเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุแ    เป็นตน 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  ธนาคาร    จ านวน   14   แหง    
  ตัวแทนบริษัทประกันภัย  จ านวน   10   แหง   
  บริษัทประกันวินาศภัย  จ านวน   14   แหง   
  โรงแรม    จ านวน   14   แหง   
  หางสรรพสินคา   จ านวน     3   แหง   
  โรงภาพยนตรแ   จ านวน     2   แหง   
  สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน     1   แหง   
  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน     8   แหง 
  สถานีบริการแก฿ส   จ านวน     2   แหง   
  รานทอง     จ านวน   31   ราน 
 
 

7.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ภูมิประเทศ 
 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,400  มิลลิเมตรตอปี   อุณหภูมิ 
เฉลี่ยต่ าสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส  ประกอบดวย   
3  ฤดู  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธแไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธแ  

การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
อัตราก าลังเจาหนาที่ 

1. พนักงานขับรถขยะ   จ านวน    13  คน 



2. พนักงานประจ ารถขยะ   จ านวน    42  คน 
3. พนักงานปัดกวาดถนน,  ตลาด  จ านวน    62  คน 
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ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย 
1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเป็น 

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

2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเป็น 
 - ขนาด   18  ตัน  จ านวน   5  คัน   (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค) 

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

3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา   1  ลูกบาศกแเมตร จ านวน   20   คัน 
4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ า   ขนาด   4  ลูกบาศกแเมตร จ านวน   1   คัน 
5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอรแ ขนาด   4  ลูกบาศกแเมตร จ านวน   1   คัน 
6.  รถกวาดและดูดฝุุน    ถังบรรจุผงขนาด  3    ลูกบาศกแเมตร จ านวน   1   คัน 
7.  รถตักหนาขุดหลัง       จ านวน   1  คัน    
8.  รถแบคโฮ        จ านวน   1  คัน 
9.  เครื่องสูบน้ า ขนาด    10  นิ้ว     จ านวน   2  เครื่อง 
10. รถบรรทุกน้ า  ความจุ  5,000  ลิตร     จ านวน   1  คัน 
11. รถบรรทุกน้ า  ความจุ  3,000  ลิตร     จ านวน   1  คัน 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
1. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  มี  2 แหง คือ 1. สถานที่ก าจัดขยะ ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่บานหนองนาสราง  

ม.10  ต าบลเหนือเมือง  ริมถนนรอยเอ็ด- กาฬสินธุแ  อ . เมือง  จ .รอยเอ็ด  พ้ืนที่  20  ไร  3  งานเศษ  
และตั้งอยูในเขตบานขี้เหล็ก ม.3 ต าบลอุมเมา  อ.ธวัชบุรี  จ.รอยเอ็ด  พ้ืนที่  112  ไร 

2. สถานการณแการจัดการขยะมูลฝอย 
     - ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  วันละประมาณ  60  ตัน  และมีทองถิ่นท่ีอยูใกลเคียงใช
พ้ืนที่รวมกัน  เชน  อบต .เหนือเมือง  อบต .รอบเมือง  และอบต .ดงลาน  วันละประมาณ  30  ตัน  รวม
แลวมีปริมาณขยะท่ีไมฝังกลบ  ประมาณ  90  ตัน/วัน 

3. ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 - การคัดคานการใชพ้ืนที่ก าจัดขยะ  112  ไร ที่อ าเภอธวัชบุรี  สวนพ้ืนที่ที่ใชอยูปัจจุบัน  20  ไร  3  
งานเศษ  ไมเพียงพอตอการใชวิธีฝังกลบ  องคแการปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูใกลเคียงมาใชพื้นที่รวมกัน  ท า
ใหบอฝังกลบเต็มเร็ว 
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8.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  ในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นมากข้ึน โดยการ
กระจายเงิน กระจายงานและกระจายบุคลากรไปสูทองถิ่น  มีผลท าใหมีการขยายกิจการ  การลงทุน
และการทองเที่ยว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงปร ะชาชนมีรายไดสูงขึ้น ประกอบกับ 
ประชาชนไดเพ่ิมจ านวนมากขึ้น เป็นผลท าใหมีการเพิ่มจ านวนยานพาหนะในอัตราที่สูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว ท าใหเกิดปัญหาการจราจรและขนสงตามมา เนื่องจากถนนและระบบการจราจรในเขตเมืองไม
สามารถรองรับกับความตองการในการเดินทางของประชาชน และจ านวนยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึน 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดประสานงานกับ สภ .เมืองรอยเอ็ด และคณะกรรมการจัดระบบจราจรระดับ
จังหวัด  จัดระบบจราจรตลอดจนจัดเจาหนาที่ต ารวจจราจรไปปฏิบัติหนาที่ประจ าจุดบริเวณท่ีมี
การจราจรหนาแนน นอกจากนี้ไดจัดเจาหนาที่ต ารวจจราจรกวดขันจับกุมผู ฝุาฝืนไมเคารพกฎจราจร 
เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไดผลอยางจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาพการจราจรของเมืองรอยเอ็ดโดย
รวมอยูในเกณฑแดี   ความเร็วเฉลี่ย  ประมาณ  15 – 30  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

 

สภาพพ้ืนที่การจราจร/ไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน   จ านวน     2    จุด 
  2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จ านวน 5 เสนทาง  
คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขางตลาดทุงเจริญ
ดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก 
  3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน    10     จุด 
  4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง     มีจ านวน      6     จุด 
  5.  ไฟฟูาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน 2,500  ชุด
และไฟฟูาตามอาคารส านักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตาง ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
รวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหง 
  6.  ไฟฟูาแสงสวางที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง  มีจ านวน    469   ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
20 

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 
 

ประเภทถนน จ านวนเส้นทาง ระยะทาง สภาพถนน 



 
 

(สาย) (กิโลเมตร) 
 

ใช้ได้
(สาย) 

ช ารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 182 04.322 182 - 

แอสฟัลทแติก (ถนนเทศบาล) 49 16.510 49 - 

แอสฟัลทแติก (ถนนถายโอนจาก
กรมทางหลวง)/รับถายโอน 

7 11.72 7 - 

ลูกรัง, หินคลุก,  ดิน 62 6.974 62 -   

รวม 300 39.526 300 -  

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ลอ  จ านวน    6   คน 
  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ด้ัม)  6  ลอ จ านวน    4    คน 
  3.  พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก   จ านวน    1    คน 
  4.  พนักงานขับรถเกรด    จ านวน    1    คน 
  5.  พนักงานขับรถตัก    จ านวน    1    คน 
  6.  พนักงานขับรถยนตแนั่ง  4  ประตู  จ านวน    2    คน 
   7.  พนักงานขับรถยนตแเก็บขยะ   จ านวน    2    คน 

จ านวนรถที่ใช้ในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.  รถยนตแบรรทุกน้ า      จ านวน    3   คัน 

2.  รถยนตแบรรทุก  6  ลอ    จ านวน   16  คัน 
3.  รถบรรทุกเททาย 6  ลอ  (ด้ัม)    จ านวน    4    คัน 
4.  รถบดลอเหล็ก    จ านวน    1    คัน 

  5.  รถเกรด     จ านวน    1    คัน 
  6.  รถตัก     จ านวน    1    คัน 
  7.  รถยนตแนั่ง  4  ประตู    จ านวน    2    คัน 
   8.  รถยนตแเก็บขยะในบึงพลาญชัย   จ านวน    2    คัน 
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9.  โครงสร้างองค์กรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 

 1. สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจ านวน  18 คน ท าหนาที่เป็น
ฝุายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 



 2. นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   

นายกเทศมนตรี ไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี   จ านวน  3  คน     ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล   
เป็นผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได ตามหลักเกณฑแ 
นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
จ านวน  2  คน  ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได  

นายกเทศมนตรี   จะท าหนาที่ฝุายบริหาร    โดยการบริหารงานเทศบาลใหเป็นไปตามนโยบาย 
ที่ไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว 

พนักงานเทศบาล   ท าหนาที่เป็นฝุายผูปฏิบัติตามนโยบาย     แผนงาน/โครงการตาง ๆ      ที่ 
คณะผูบริหาร ก าหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผูบังคับบัญชาสูงสุด 
 
 
 
 





โครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  

สถานธนานุบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล  

กองช่าง  กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง      ส านักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล  

ฝ่ายอ านวยการ    
ปลัดเทศบาล  

-งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 ฝ่ายปกครอง     

ปลัดเทศบาล  -งานทะเบียนราษฎร 
-งานป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 และความมั่นคง 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เทศบาล  
-งานธุรการ 
-งานเลขานุการผู้บริหาร 
-งานรัฐพิธี         
 
 
 

งานธุรการ      
ปลัดเทศบาล  
ฝ่ายบริหารงานคลัง  

-งานพัสดุและทรัพย์สิน         
-งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนารายได้  

-งานพัฒนารายได้         
-งานผลประโยชน์    
 
 
 
 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
 ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการ    
 
 
 
 

ฝ่ายควบคุมอาคาร 
และผังเมือง 

-งานควบคุมอาคาร  
-งานผังเมือง         
-งานสถาปัตยกรรม 
-งานวิศวกรรม  
 
 
 

ฝ่ายการโยธา 

-งานสาธารณูปโภค  
-งานสวนสาธารณะ     
-งานศูนย์เคร่ืองจักรกล 
-งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานวางระบบจราจร 
 
 
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

-งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
-งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการ             
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

-งานแผนงานสาธารณสุข 
-งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 -งานรักษาความสะอาด      
  
 
 
 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
-งานสัตวแพทย ์
-งานป้องกันและควบคุมโรค       
-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการ 
-งานการเงินและบัญชี 
-งานพัสดุ    
-งานการเจ้าหน้าท่ี               
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

-งานบริหารโรงเรียน   
-งานบริหารวิชาการ 
-งานนิเทศการศึกษา 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา 
ศาสนาวัฒนธรรม 

-งานการศึกษาระบบและส่งเสิมการศึกษา 
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-งานอนุรักษ์โบราณสถาน 
-งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
 
 
 

-งานธุรการ 
-งานนิติกรรมสัญญา       
-งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
-งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
-งานบริการข้อมูลข่าวสารของ 
  ท้องถ่ิน 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 

-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานจัดท างบประมาณ  
-งานเทคโนโลยีสานสนเทศ 
 
 
 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์  
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน     

-งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

-งานสุขาภิบาล        
-งานอนามัยส่ิงแวดล้อมควบคุม 
 มลพิษและเหตุร าคาญ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

งานธุรการ      
ปลัดเทศบาล  
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเป็น ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล 
2) กองวิชาการและแผนงาน 
3) กองชาง 
4) กองคลัง 
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
6) กองการศึกษา  (มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7 แหงและศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  1  แหง) 
7) กองสวัสดิการสังคม 
8) หนวยงานตรวจสอบภายใน 
9)    สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า)  1 แหง 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

บัญชีแสดงจ านวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักจ้างเทศบาล  

 
ส่วนการบริหาร พนักงาน

เทศบาลสามัญ 
พนักงาน 

ครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองชาง 
- หนวยงานตรวจสอบภายใน 
- สถานธนานุบาล 

30 
12 
24 
16 
15 
6 
21 
1 
6 

- 
- 
- 

210 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
- 
- 
1 
5 
1 
4 
- 
- 

64 
10 
6 
39 
89 
3 
45 
- 
- 

รวม 131 210 17 256 
 
ที่มา   : ส านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด     ณ  วันที่    30   เมษายน   2554 
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10.  สถานะการคลัง    เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1. รายรับ  ปีงบประมาณ  2549-2553 
 



ประเภท  2549 2550 2551 2552 2553 
1. หมวดภาษีอากร 
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต 
3. หมวดรายไดจากทรัพยแสิน 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และกิจการพาณิชยแ 
5. หมวดเงินอุดหนุน 
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือ
เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีระบุวัตถุประสงคแ 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

85,877,120.79 
5,040,031.08 

 
8,264,986.41 
1,802,007.58 

 
39,449,447.00 
132,577,488.50 
 
6,348,857.90  

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 

77,658,152.00 
7,733,050.08 

 
8,590,627.69 
2,926,126.96 

 
151,106,703.41 
39,466,672.04 
 
3,530,406.65 

101,626,789.00 
8,695,053.10 

 
8,272,120.07 
3,706,252.79 

 
67,236,116.00 
143,904,271.06 
 
3,200,512.90 

รวม  279,359,939.26   311,506,810.75  311,096,072.26 292,011,738.82 336,641,114.92 
 

2. รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2549-2553 
 

ประเภท  2549 2550 2551 2552 2553 
1.  รายจายงบกลาง 
2.  รายจายตามแผนงาน (รวม) 
2.1  รายจายประจ า 
-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจ า 
-  หมวดคาจางช่ัวคราว 
-  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
-  หมวดคาสาธารณูปโภค 
-  หมวดเงินอุดหนุน 
-  หมวดรายจายอื่น 
๒.๒  รายจายเพื่อการลงทุน 
๓. รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงคแ 

17,599,502.76 
126,776,224.91 
92,788,109.91 
25,583,116.89 
14,380,545.78 
45,084,469.39 
2,235,327.85 
5,461,550.00 

43,100 
33,988,115.00 
132,100,642.55 

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 

18,949,085.69 
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 
137,735,258.79 
129ม139,458.79 
33,359,735.29 
23,246,904.43 
43,703,524.43 
6,134,137.19 
14,401,291.69 
8,293,865.25 
8,595,800.00 

143,904,271.06 

รวม  276,476,370.22 294,698,833.38 285,992,653.56 287,646,241.58 325,475,854.35 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

รายรับ – รายจ่าย  (รายได้รงมงินอุดหนุนทั่วไป) 
หน่วย : ล้านบาท 



 
 

การเปรียบเทียบรายจ่ายประจ า/รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
หน่วย : ล้านบาท 
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เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให ้

(เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 



 
ข้อมูลด้านพาณิชย ์

 

1.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จ านวน   1   แหง 
2.  สถานธนานุบาลเอกชน   จ านวน   2   แหง 

 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 
1. เงินทุน 
2. เงินทุนหมุนเวียน 
3. ก าไรสุทธิ 
4. จ านวนผูใชบริการ 
5. ทรัพยแสินหลุดจ าน า 

45,707,389.70 
3,483,881.33 
5,908,940.65 

29,923.00 
1,950,750.00 

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 

 

ที่มา  :   สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

*************** 
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ส่วนที่  3 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ประจ าปี พ.ศ.  2553 

  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2553 – 2555) และแผนเพ่ิมเติมฉบับที่  1 ประจ าปี พ .ศ.  
2553 ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น 352  โครงการ  เทศบาลสามารถด าเนินการไดจ านวน  203  โครงการ   
คิดเป็นรอยละ  57.67   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
 



  1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ     การปรับปรุงพื้นที่   และการกอสราง
สาธารณูปการอันเป็นการสงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชน   การกอสราง
ซอมแซมถนน  ทอระบายน้ า   ไฟฟู า   เป็นตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  93  
โครงการ  คิดเป็นรอยละ  26.42   ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน  
40 โครงการ  คิดเป็นรอยละ 43.01 ของจ านวนโครงการในสาขานี้   
 
 

  2.  ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
ควรกระท าเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง  
ใหด าเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  และ
วิถีทางธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน   6  โครงการ  คิดเป็นรอยละ  1.70  
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน   1    โครงการ  คิดเป็นรอยละ  
16.66  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
 
 

  3.  ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการทองเที่ยว เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมประกอบ 
ดวยประชาสัมพันธแเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเที่ยว อนุรักษแฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและงานประจ าปี    เป็นตน   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน    5   โครงการ   
คิดเป็นรอยละ  1.42  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถด าเนินการได  จ านวน  3   โครงการ   
คิดเป็นรอยละ 60  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
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2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการศึกษา       เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับดานการ 
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ     สงเสริมและอนุรักษแศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น   สงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนากา ร   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน   59  
โครงการ   คิดเป็นรอยละ  16.76  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน 
53  โครงการ  คิดเป็นรอยละ  89.83  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

3. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานสังคม      เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล 
สงเสริมอ านวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและท่ีเกี่ยวของ
กับดานสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย   เสริมสรางบรรยากาศ
แหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรร จุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  69  
โครงการ คิดเป็นรอยละ  19.60  ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน    
56  โครงการ คิดเป็นรอยละ  81.15  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

4. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาล 



สงเสริมอ านวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและท่ีเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัย
และมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  11  โครงการ   คิดเป็น
รอยละ  3.12   ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน  9  โครงการ คิด
เป็นรอยละ  81.81   ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

5. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี    เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 
ที่เทศบาลพึงกระท า  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข  ให
ประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถอ านวยการบริการแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  เชน  กา รสงเสริมความรูความสนใจตอกิจการของทองถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
และการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  109  โครงการ คิดเป็น
รอยละ  30.96   ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลสามารถด าเนินการได   จ านวน   41  โครงการ   
คิดเป็นรอยละ  37.61 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
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แผนภูมิแสดงการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปี  พ.ศ.  2553 

 

 

   จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555 )  และแผนเพ่ิมเติมฉบับที่  1 ประจ าปี 
พ.ศ.  2553    ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น   352   โครงการ   เทศบาลสามารถด าเนินการไดจ านวน   
203  โครงการ   คิดเป็นรอยละ  57.67   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 



เทศบาลไมสามารถด าเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการ  
เนื่องจากรายละเอียดดังนี้  
  1. ในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2553 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สวนกลางลาชากวาก าหนด จึงท าใหเทศบาลไมสามารถด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไดทันตามท่ีไดวางแผนไว 

2.  ปัจจัยดานปัญหาของทองถิ่น   มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เทศบาลจึงจ าเป็น 
ตองพิจารณาด าเนินการแกไขปัญหาที่รุนแรงและส าคัญตามล าดับกอนหลัง  
  3. ปัจจัยดานนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปัญหา  ความตองการของ
ประชาชนและทองถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถิ่น   จึงจ าเป็นตองปรับเปลี่ยนนโยบาย
ใหสอดคลองในการบริหาร  ท าให โครงการตาง ๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปลี่ยนไป
ตามนโยบายและจ าเป็นตองกระจายการพัฒนาไปทุก ๆ สาขาอ่ืน 
  จากปัจจัยเหลานี้ ท าใหเทศบาลไมสามารถด าเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 
ทั้งหมดท่ีก าหนดไว จากเหตุผลรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไมเป็นไปตามที่ประมาณการรา ยรับไว  เพราะ
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว     แตอยางไรก็ตามเทศบาลสามารถน าปัจจัยดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหแ
สรุปเพื่อเป็นขอเสนอแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาปีตอไป     
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(พ.ศ.  2554 – 2556)   ประจ าปี  พ.ศ.  2554 

******************* 
  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2554 – 2556)   ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น   260  โครงการ   
 เทศบาลสามารถด าเนินการไดจ านวน   155  โครงการ   คิดเป็นรอยละ  59.61   ของจ านวนโครงการทั้งหมด     

ห้วงท่ี 1 (ตุลาคม 2553   – มกราคม  2554) 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร์ 

ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน/ 
โครงการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  

จ านวน/
โครงการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
จ านวน/
โครงการ 

โครงการที่
ด าเนินการ  
ต่อเนื่อง 
จ านวน/
โครงการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
จ านวน/
โครงการ 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 7 - - 1 6 
2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 -  1 2 
3 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 1 -  - 1 
4 การพัฒนาดานการศึกษา 44 3 1 - 40 
5 การพัฒนาดานสังคม 57 - - 17 40 
6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 8 - 2 - 6 
7 การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 35 - 1 6 28 

รวม 155 3 4 25 123 
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ส่วนที่  4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู ่    ผู้คนน่ารัก   ฟูมฟักต านานเมือง 
 

ลือเลื่องประเพณ ีวัฒนธรรม        งามล้ าแหล่งท่องเที่ยว 
********* 

 

ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ หมายถึง บานเมืองมีภูมิทัศนแสวยงาม  มีความเป็นระเบียบ 
  เรียบรอย  มีสิ่งแวดลอมดี  มีบริการขั้นพื้นฐานทั้ง 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอให 
สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี  มีสวนรวมในการ 
ท างานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากขึ้น รวมทั้ง 

 เป็นสังคมปลอดยาเสพติด                  

ผู้คนน่ารัก                หมายถึง  ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีทั้งรางกาย  
และจิตใจ ประพฤติตนตามค าสอนของศาสนา มีจิตใจ 
โอบออมอารี และมีคุณธรรม  ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ  
กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟักต านานเมือง   หมายถึง อนุรักษแ  ฟื้นฟู เผยแพรประวัติความเป็นมาของเมือง 



  รอยเอ็ด เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบตอและ 
  หวงแหนตอไป 

ลือเลื่องประเพณี         หมายถึง การอนุรักษแและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรม  อันดีงามใหคงอยูสืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพื่อ 
 สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น 

งามล้ าแหล่ง หมายถึง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงาม  ใหสอดคลอง 
ท่องเที่ยว กับการพัฒนา  ใหเป็นเมืองนาอยู    การสงเสริมการ 
 ทองเที่ยวและเพ่ิมรายไดในทองถิ่น 
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พันธกิจ 
 

พันธกิจที่  1 เพ่ิมศักยภาพของเมือง  

พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 

พันธกิจที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
 

 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี
 
 
  จากสภาพความเป็นจริงผลการด าเนินงานที่ผานมา    ความมุงหวังในอนาคตและแนวทาง 
การพัฒนาที่จะสงเสริมหรือสนองตอบความตองการใหบรรลุผลตามความมุงหวัง  และสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงไดก าหนดยุทธศาสตรแและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนี้.- 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 
1.1 กอสราง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน 

สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ า 
และอาคารสถานที่ 

- เพ่ือกอสรางถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุง 
ระบบระบายน้ าและทางเทาบนถนนทุกสาย  
ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพ 
และความรมรื่นเขียวขจี 

1.2  พัฒนาระบบจราจร - ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟูาสาธารณะและสัญญาณไฟ 
  จราจรใหเพียงพอทั่วถึง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 



  การใชรถใชถนนใหมีประสิทธิภาพ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 

2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก 
      ประชาชน 

- เพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางอาชีพใหแกประชาชน 

 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 

3.1 สงเสริมประชาสัมพันธแเผยแพรการ 
      ทองเที่ยว 

- เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธแ    เผยแพร    
   การทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

3.2 บ ารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลง 
      ทองเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุง 
สิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว   
สงเสริม  อนุรักษแ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมงาน 
ประเพณีและงานประจ าปี 

 
                        4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
                            

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 
4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษา 
      และวัฒนธรรมในชุมชน 

- เพ่ือเสริมสรางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

4.2 สงเสริมและอนุรักษแวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น 

- เพ่ือสงเสริมและอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม 
   และประเพณีทองถิ่น 

4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 
 นันทนาการใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 
5.1 เพ่ือปูองกันและสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 
-  เพ่ือใหประชาชนรูจักควบคุมโรคและปูองกัน 
โรคตางๆ และมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ - เพ่ือใหชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรคอันจะท าให
เกิดความเป็นอยูในชุมชนดวยความผาสุขและสะอาด 

5.3  ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด - เพ่ือลดการระบาดยาเสพติด  และปูองกันยาเสพติด
กลับมาระบาด 

5.4  สงเสริมการปูองกันและบรรเทา- 
      สาธารณภัย 

- เพ่ือเสริมสรางหรือหามาตรการปูองกันภัยที่จะมีตอ
อาคารบานเรือน  สาธารณสมบัติและชีวิตผูคนที่พักอาศัย 

5.5   พัฒนาระบบการรักษาความสงบ 
     เรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

- เพ่ือสรางชุมชนใหมีความมั่นคง  ปลอดภัยมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอย 

5.6  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม 
       สงเคราะหแ 

-  เพ่ือสงเคราะหแเด็กและเยาวชน  คนชรา คนพิการ  
ทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขแยาก  ขาดแคลน  ไรที่พ่ึง  
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 
6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอน 
      หยอนใจและสวนสาธารณะ 

- เพ่ือบูรณะปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและ
ประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

6.2  สรางจิตส านึกและความตระหนักใน 
       การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดลอม 

- เพ่ือสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนและ
เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย -  เพ่ือท าการบ าบัดสภาพแวดลอมที่เป็นอันตราย 
ตอการด ารงชีวิตของประชาชนให ดีขึ้น  ตลอดจนฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายใหกลับคืน หรือทดแทน
ดวยทรัพยากรที่มีคุณคาทัดเทียมกัน 

6.4 บ าบัดและจัดการขยะ - เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงคแ 
7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
- เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนรับรู  

แสดงความคิดเห็นหรือรวมท างาน ท า 
กิจกรรมกับเทศบาลและประชาสัมพันธแ 
ปลูกฝังใหประชาชนในชุมชนมีความรูและ 
เขาใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิ 
ของตน  ปฏิบัติใหถูกตองกับความคาดหวัง 
ของทางราชการ 

7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับ 
กิจการของทองถิ่น 

- เพ่ือประชาสัมพันธแปลูกฝังใหประชาชนมี 
  ความรูและเขาใจในกิจการของเทศบาลและ 
  รักษาสิทธิและเสียงของตน ปฏิบัติให 
 ถูกตองกับความคาดหวังของทางราชการ 

7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพ่ือยกระดับความรูความสามารถของ 
พนักงานเทศบาลใหสามารถปฏิบัติงาน 
อยางมีประสิทธิภาพและมีก าลังใจปฏิบัติ 
งานอยูตลอดเวลา 

7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได - เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเทศบาล 

7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช 
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

- เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ 
ปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทันสมัย และ 
เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นการประหยัด 
คาใชจาย 

7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน 
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ 
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



  แนวทางการพัฒนา 
  1.  กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต  
เทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
  2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเป็นโครงขาย
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 
  3.  สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง
ประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  4.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมี
สัญญาณไฟ  ปูายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
  5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
  6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคแกรพัฒนาเอกชนในการ
รณรงคแสรางจิตส านึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
  7.  ก าหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนแที่ดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  8.  สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหแกชุมชนและบังคับใชใหเป็นรูปธรรม 

9.   ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึง  
ชุมชนอยางทั่วถึง 

10.  สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จ าเป็น เชน ไฟฟูา ประปา  
โทรศัพทแและการสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
  11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ าสะอาดสาธารณะใหเป็นน้ าสะอาดและอ านวย
ประโยชนแดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
  12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย 
ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
  13.   สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง รวมทั้งที่ของ
หนวยงานราชการ  เอกชน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 
  2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยแและพัฒนากลุมอาชีพ 
  3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาท่ีระลึกของชุมชน 



  4. ฝึกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาด
ใหแกผูประกอบการและองคแกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   
ใหเป็นเมืองศูนยแกลางการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนกลาง 

2.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกจุดดึงดูดนักทองเที่ยว  
สงเสริมอนุรักษแฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจ าปี 
  3.  สงเสริมประชาสัมพันธแเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
  2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน   ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบ 
ตาง ๆ   เชน   ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก   สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยด าเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    
ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว 
  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  
  4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณแสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุนและสนับสนุน
การคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 
  5.  สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปูาหมาย
ตาง ๆ  ทั้งในระบบ  นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
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6. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันก าหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความ

สมดุลสัมพันธแกัน    ทั้งหลักสูตรที่เนนการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย   หลักสูตรที่เนนความสนใจของ
ผูเรียน  และหลักสูตรทองถิ่นท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 
  7.  สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา วิจัย การ
สาธิตการสอนและแนะน าวิธีการตอเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
  8. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารยแ และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝึกอบรมอยาง
ตอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  9. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็น
ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
  10. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย
ถูกตองเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา 

2.  สนับสนุนจัดศูนยแบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
  3.  สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเป็นประโยชนแตอ
สุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
  4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ  ธุรกิจเอกชน และ สถานศึกษาทุกระดับ
จัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง  รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกก าลัง
กายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
  5.  สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย
ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
  6.  สนับสนุนการพัฒนาแพทยแแผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข  โดยการพัฒนา 
องคแความรูตามภูมิปัญญาทองถิ่นและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข  
  7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานปูองกันและแกไขปัญหาโรคเอดสแและ 
โรคติดตออ่ืน ๆ 
  8. สนับสนุนใหชุมชนด าเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินโดย 
ใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเป็นระบบ 
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9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมี
เครื่องมืออุปกรณแและไดรับการฝึกอบรมความพรอม   ตามความเห็นชอบและสามารถปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยได 
  10. สงเสริมการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในกลุมเปูาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
  11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาที่ท้ัง
ตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนา
กระบวนการสรางสรรคแดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 
  12.  สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และ
รวมมือกันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น  
  13.  สงเคราะหแเด็กและเยาวชน   คนชรา   คนพิการทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุก ขแยาก  
ขาดแคลน ไรที่พ่ึง  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
  1.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการน ามาใชใหม
อยางเหมาะสม 



  2. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต การเก็บขน การขนสง
และการก าจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
  3. รณรงคแ เผยแพร ประชาสัมพันธแ เพื่อสงเสริมจิตส านึกใหแกประชาชนและองคแกรชุมชน
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความ
รวมมือในการปูองกัน ติดตามเฝูาระวังและแกไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.  จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียว     เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มี 
สีเขียวพ้ืนที่โลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจ านวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชน รวมทั้ง
เพ่ือเป็นการเสริมสรางภูมิทัศนแทองถิ่น 

5.  สงเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง   ภูมิภาคและ 
ทองถิ่นอ่ืน  องคแกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ   มุงผลสัมฤทธิ์
ของการบริหารงบประมาณ 
  2.  เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม  
ทั้งภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคแกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนใน
การรวมคิดรวมท ารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
  3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตส านึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเนน
ความสามารถ และสรางประโยชนแใหแกประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต   เพ่ือ 
รองรับการกระจายอ านาจ และการถ ายโอนภารกิจ   และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความ
โปรงใส 
  4. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน  
  5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 
  6. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาตนเองและชุมชน 
  7. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับ ปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษี
และคาธรรมเนียมที่มุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการ  
จัดการดานสังคมอยางทั่วถึง 
  8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยาง
ทั่วถึง  



  9. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ
ประหยัดไฟฟูา  น้ ามัน  ดวยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแทนที่ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  
1. วิสัยทัศน์ 

  “เป็นผูน าการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก เมืองแหงการทองเที่ยววิถีพุทธและสังคมสงบสุข "  

2. พันธกิจ 
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ 
2.2  สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเที่ยว  และการบริการใหไดมาตรฐาน 
2.3  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรมเป็นภูมิคุมกันสังคม 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตรแที่ 1 :  สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขันได 
ยุทธศาสตรแที่ 2 :  สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเที่ยว และการบริการ 
ยุทธศาสตรแที่ 3 :  พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 

4.  จุดประสงค ์
 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร 
 เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑแในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเที่ยว และการบริการ 
     ใหสามารถแขงขันได  
 เพ่ือสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได  
 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน 
 เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา 
5.1  พ้ืนที่ผลิตขาวหอมมะลิตามระบบ GAP เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ตอปี 
5.2  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  

 รอยละ 5 ตอปี 
5.3  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปีตามเกณฑแ  จปฐ. รอยละ 5 ตอปี 



5.4  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมลพิษดานดิน น้ า และปุาไม ระดับ 5 ตอปี 
5.5  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 ตอปี 
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6.  กลยุทธ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา 

ดังนี้ 
1) พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ  GAP  ดวยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่ 

เหมาะสม (Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรียแ ในพ้ืนที่ที่มีความพรอม ควบคูไปกับการ
จัดการระบบสงน้ าและกระจายน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การใชเมล็ดพันธแดี และการจัดการองคแกรเกษตรที่
มีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิ   โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป  
ขาวสาร  ทั้งผูประกอบการภาคเอกชน และองคแกรเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถแขงขันได   
พัฒนาผลิตภัณฑแเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะของจังหวัดรอยเอ็ด   รวมทั้งสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนา โดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนหวงโซการผลิตที่สามารถสรางมูลคาและคุณคา
ผลิตภัณฑแ 

3)  พัฒนาระบบตลาดขาวหอมมะลิ   โดยพัฒนาชองทางการตลาดตรงสูผูบริโภค  ทั้ง 
ภายในและตางประเทศ รวมถึงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิรอยเอ็ด และสรางคุณคาจากสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรแ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต   การทองเที่ยว และการบริการ  มี

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑแ OTOP ใหไดมาตรฐาน และยกระดับการใหบริการดานการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน รวมทั้งสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธแและสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธ   

  2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวหลัก  ไดแก  พระมหาเจดียแชัยมงคล   บึงเกลือ   บึงพลาญชัย 
บอพันขัน   โดยการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณแ   และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ :  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

  1) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหลงน้ า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใหแกประชาชนอยางเพียงพอ และสราง ปรับปรุงการคมนาคมให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจร 

  2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม  โดยการใหการศึกษา  การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และ
การฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายได รวมทั้งการเสริมสรางสังคมใหสงบสุข โดยการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน  สรางมาตรการระวัง ปูองกัน และชวยเหลือในการรักษา
ความสงบเรียบรอย ภัยพิบัติ และปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ :  2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม  มีแนวทางการพัฒนา 
คือ 

 - พัฒนาและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า และปุาไม 

กลยุทธ์ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีแนวทางการพัฒนา คือ 

 - ยกระดับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยพัฒนาองคแการตามเกณฑแคุณภาพการบริหาร  
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 

 



 
 

ส่วนที่  5 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา          บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 2555 2556 2557 รวม  3  ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 50 67,702,200 34 54,331,400 30 41,174,000 114 163,207,600 
1.1 กอสราง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทอ

ระบายน้ า และอาคารสถานท่ี 
37 61,198,800 20 45,178,000 19 36,221,000 76 142,597,800 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 13 6,503,400 14 9,153,400 11 4,953,000 38 20,609,800 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 650,000 5 650,000 5 650,000 15 1,950,000 
    2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 5 650,000 5 650,000 5 650,000 15 1,950,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 7 1,130,000 5 450,000 5 360,000 17 1,940,000 
  3.1 สงเสริมประชาสัมพันธแเผยแพรการทองเทีย่ว 2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000 
  3.2 บ ารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 5 1,000,000 3 320,000 3 230,000 11 1,550,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 54 56,744,620 54 56,744,620 54 56,744,620 162 170,233,860 
  4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและ        
         วัฒนธรรมในชุมชน 

32 49,704,620 32 49,704,620 32 49,704,620 96 149,113,860 

  4.2 สงเสริมและอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 9 2,670,000 9 2,670,000 9 2,670,000 27 8,010,000 
  4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 13 4,370,000 13 4,370,000 13 4,370,000 39 13,110,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 65 28,919,000 62 22,339,000 63 22,289,000 190 73,547,000 
    5.1 เพื่อปูองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 27 3,490,000 27 3,490,000 27 3,490,000 81 10,470,000 
   5.2 จัดระบบสุขาภบิาลชุมชนและสถานท่ี 9 7,015,000 8 415,000 8 415,000 25 7,845,000 
   5.3  ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 4 237,000 4 237,000 4 237,000 12 711,000 
   5.4 สงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 14 1,065,000 12 1,085,000 13 1,035,000 39 3,185,000 

 
   บัญชีสรุป 

         โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) 
      เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ 2555 2556 2557 รวม  3  ปี 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

   5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและ 
         ความปลอดภัยของชุมชน 

4 162,000 4 162,000 4 162,000 12 486,000 

  5.6  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะหแ 7 16,950,000 7 16,950,000 7 16,950,000 21 50,850,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 12 341,871,700 7 1,286,700 7 1,286,700 26 344,445,100 
   6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและ   
         สวนสาธารณะ 

3 495,000 1 100,000 1 100,000 5 695,000 

   6.2 สรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัด  
         การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 440,000 2 400,000 2 400,000 8 1,240,000 

   6.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  1 186,700 1 186,700 1 186,700 3 560,100 
   6.4 บ าบัดและจัดการขยะ 4 340,750,000 3 600,000 3 600,000 10 341,950,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดี 92 39,267,960 55 8,612,000 54 15,722,000 201 63,601,960 
    7.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 10 3,800,000 10 3,800,000 10 3,800,000 30 11,400,000 
    7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 16 4,490,000 12 1,030,000 12 1,030,000 40 6,550,000 
    7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 10 1,745,000 10 1,745,000 11 2,045,000 31 5,535,000 
    7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 5 420,000 5 420,000 5 420,000 15 1,260,000 
    7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ 
          สถานท่ีปฎิบัติงาน 

43 28,682,960 10 1,487,000 8 8,297,000 61 38,466,960 

    7.6 พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน      8 130,000 8 130,000 8 130,000 24 390,000 

รวม 285 536,285,480 222 144,413,720 218 138,226,320 725 818,925,520 

 
 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

 
แนวทางการพัฒนา    1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ทอ่ระบายน้ าและอาคารสถานที่ 

 
  1.2  พัฒนาระบบจราจร 

 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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1 โครงการสรางจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบแก
ผูประกอบการกอสรางในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร 
 

-  เพือ่สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแกผูประกอบการกอสราง
และประชาชนท่ัวไปที่จะด าเนินการ
ปลูกสรางอาคาร 

-  อบรมผูประกอบการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
-  จัดท าปูายประชาสัมพันธแ ,  
สื่อพิมพแตาง ๆ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง  
-  เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดี 

กองชาง 

2 โครงการเก็บขอมูลและ
ปรับปรุงผังเมือง 
 

-  เพื่อทบทวนการใชผังเมืองรวม  -  ส ารวจขอมูล  
-  จัดท าประชาคม  

100,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  ประชาชนไดแสดง ความ
คิดเห็นเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินการใหตรง
กับความตองการ 

กองชาง  

3 โครงการประชาสัมพันธแการใช
ผังเมืองรวมฉบับใหม 

-  เพื่อประชาสัมพันธแใหประชาชน
ทราบผังเมืองใหม  เชน การใช
ประโยชนแท่ีดิน การเพิ่มผังเมืองหรือ
ยกเลิกผังเมือง เป็นตน 

-  ประชาสัมพันธแการใชผังเมืองให
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ทราบ  เชน  ผานสื่อสิ่งพิมพแ , วิทยุ , 
เสียงตามสายเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 เป็นตน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  เพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคแของ
ผังเมือง 
 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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4 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
ขางเมรุวัดบูรพาภิราม 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา  1,659  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางยฝูาวี คสล.  ความยาวไม
นอยกวา   474  เมตร 

1,827,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางปรับปรุงทา
กระทงทั้ง  4  จุด  บริเวณบึง
พลาญชัย 
 

-  เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ 
ใชงานไดดี  สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
 

-  ปรับปรุงทากระทงพระราชทาน  
โครงสราง คสล. จากเดิมขนาดพื้นท่ี  
48  ตารางเมตร ขยายพื้นท่ีรวมเป็น   
136  ตารางเมตร 
-  กอสรางทาปลอยกระทง  3  จุด  
 โครง   คสล. พื้นที่   20  ตารางเมตร 
ตอจุด  รวมพื้นที่  60  ตารางเมตร 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  มีทากระทงใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 
44 แยก 2 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,264 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 38 ลูกบาศกแเมตร  
 

718,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
ราชการด าเนิน ชวงที่ 5  (แยก
รานเป็งจิว - แยกรัฐกิจไคลคลา) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.20 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  2,465  ตารางเมตร 
 
 

1,954,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 



8 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย 19/1 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 536 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 26 ลูกบาศกแเมตร  
 

349,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
รณชัยชาญยุทธ ซอย 5/1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 146 ตารางเมตร  
-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาวไม
นอยกวา   76  เมตร 
  

245,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

10 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนขางวัดเวฬุวัน 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 805 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 75 ลูกบาศกแเมตร  
 

474,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ า ถนน 
เทวาภิบาล  ซอย 11  แยก  1 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  267  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล.  ยาวไม
นอยกวา  194.00  เมตร 
 

464,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

12 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 42 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 632 ตารางเมตร  

363,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

50 51 



-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 32 ลูกบาศกแเมตร  
 

13 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนริมคลอง 
(ชวงที่ 2 ชวงถนนเทวาภิบาล
ถึงถนนสันติสุข) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,920 ตารางเมตร  
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล.  ยาวไม
นอยกวา  220  เมตร 
-  กอสรางคันหินยาว 480 เมตร 
-  กอสรางทางเทา คสล . พื้นที่ไมนอย
กวา 1,181 ตารางเมตร  
 

1,926,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าสามแยกวาปีปทุม  

-  เพื่อปูองกันน้ าทวมขังและ
เนาเสีย  
 

-  กอสรางถนน คสล . หนา ขนาด 0.15 
เมตรพื้นที่ไมนอยกวา  20 ตารางเมตร  
-  กอสรางถนน  คสล . หนา 0.20  
เมตร พ้ืนท่ีไม นอยกวา 24  ตารางเมตร  
-  กอสรางรางยูฝาตะแกรงเหล็ก ความ
ยาว   12  เมตร  
-  วางทอ คสล . เสนผาศูนยแกลาง  0.80  
เมตร ความยาว   281  เมตร 
-  กอสรางบอพัก คสล . ส าหรับทอ
เสนผาศูนยแกลาง 0.80 เมตร จ านวน  
32 บอ 
-  กอสรางทางเทา หนา  0.07  เมตร 

1,746,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  น้ าไมทวมขังและเนาเสีย  กองชาง  



พื้นที่ไมน อยกวา  518  ตารางเมตร  
-  กอสรางคันหินรางตื้น คสล . ความ
ยาว 290 เมตร 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

15 โครงกา รกอสรางปรับปรุง
ถนนเทวาภิบาล ซอย 2 แยก 
2 และแยก 4 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 416 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 21 ลูกบาศกแเมตร 

239,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

16 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
41 แยก 1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 546 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 36 ลูกบาศกแเมตร  
 

359,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

17 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
14 แยก 2 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 570 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 27 ลูกบาศกแเมตร  
 

327,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

18 โครงการกอสรางปรับปรุง -  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก -  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 254,000 - - -  การคมนาคมสะดวก กองชาง  
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ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
14 แยก 4 

รวดเร็ว พื้นที่ไมนอยกวา 231 ตารางเมตร  
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล.  ยาวไม
นอยกวา  66  เมตร 
 

(งบเทศบาลฯ) รวดเร็ว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
15 เชื่อม 23 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 968 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 63 ลูกบาศกแเมตร  
 

561,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

20 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ       
ซอย 23 /1 

-  เพือ่ใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,079,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

21 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนริมคลอง( ชวงถนนปทัมา
นนทแถึงถนนราชการด าเนิน) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,840 ตารางเมตร  
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล.  ยาวไม
นอยกวา  230  เมตร 
-  กอสรางคันหินยาว 452 เมตร 
-  กอสรางทางเทา คสล . พื้นที่ไมนอย
กวา 1,130 ตารางเมตร  
 

1,998,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 
1/1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

401,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

23 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย20 
แยก 2 

-  เพือ่ใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

253,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

24 โครงการก อสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
43 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 2,358 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 78 ลูกบาศกแเมตร  
 

1,343,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
43 เชื่อม ซอย 45 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 897 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 60 ลูกบาศกแเมตร 

590,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าและอาคารสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ  ระหวาง
ซอย 8 ถึง ซอย 10 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน ค สล.หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตารางเมตร  
  

828,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

27 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรณชัยชาญยุทธ   ซอย 
25 แยก 1,2,3และ4 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมน อยกวา 1,337 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 56 ลูกบาศกแเมตร  
 

765,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

28 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนล าหวยเหนือ  ซอย 9/1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

212,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

29 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย16 
แยก 1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 186 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 12 ลูกบาศกแเมตร  
 

122,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

30 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย18 
แยก 2 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร  
-  กอสรางลูกรังไหลทาง จ านวนไม
นอยกวา 12 ลูกบาศกแเมตร 

163,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

31 โครงการกอสรางถนน  
คุมวัดปุาเรไร  ซอย 6 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล . หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 142 ตาราง
เมตร 
-  กอสรางรางยูฝาวี คสล . ความยาว
ไมนอยกวา  158   เมตร 
 

365,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

32 โครงการกอสรางถนน 
รณชัยชาญยุทธ ซอย  24/1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา  223  ตารางเมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. ส าหรับทอ  0.60 
เมตร  จ านวน  2  บอ 
-  ทอ คสล. 0.60 เมตร จ านวน 4 
เมตร 
 

- 435,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ าถนน  
เพลินจิตและถนนสันติสุข 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล . หนา 0.20 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  3,540  ตารางเมตร  
-  รางยู  คสล . ฝาตะแกรงเหล็ก ยาว 45 

- 
10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  



เมตร 
-  ปรับปรุงบอพัก. ส าหรับทอ  0.60 
เมตร  จ านวน  126  บอ 
-  รางยู+ฝาวี คสล . ความยาว 640  เมตร 
-  คันหินรางตื้น  ความย าว  748 เมตร 
-  ทางเทา คสล . หนา  0.07  เมตร   
พื้นที่ไมนอยกวา  1,440  ตารางเมตร  
-  บอพัก ฝาวี ส าหรับทอ  0.80 เมตร  
จ านวน  35  บอ 
-  วางทอ  0.80 เมตร จ านวน 310 เมตร 
-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  223  ตารางเมตร 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

58 
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34 โครงการกอสรางแล ะ
ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล  
ซอย 21 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 
-  รื้อผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด
พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 
-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม
นอยกวา  480   เมตร 
 

- 1,730,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว  

กองชาง  

35 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ าถนนเทวาภิบาล  
ซอย  8  และเชื่อมถนน  
เทวาภิบาล ซ .6 

-  เพื่อปูองกันน้ าทวมขังและ
เนาเสีย  
 

-  กอสรางถนน  คสล . ขนาด 0.15  
เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  433  ตาราง
เมตร 
-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล .  ยาวไม
นอยกวา  760  เมตร 
-  กอสรางบ อพักส าหรับทอ   0.60  
เมตร  จ านวน  2  บอ 
- วางทอระบายน้ าเสนผาศูนยแกลาง  
0.60  เมตร  จ านวน  8  ทอน 
 

- 1,687 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  น้ าไมทวมขังและเนาเสีย  กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าและอาคารสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



36 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนเพลินจิต  
ซอย 2 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 1,053,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

37 โครงการกอสรางปรับปรุง  
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 
31 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 768,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

38 โครงการกอสรางถนน  
คุมวัดปุาเรไร ซอย 4 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล . หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา  323  ตารางเมตร  
-  กอสรางรางยู +ฝาวี คสล . ยาวไมนอย
กวา  256  เมตร  
 
 

- 650,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

60 
61 



39 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ าถนนศรีเทวา  ซอย 4 

-  เพื่อปูองกันน้ าทวมขังและ  
เนาเสีย  
 

- กอสรางรางยูฝาวี ความยาวไมนอย
กวา  1,100   เมตร 

- กอสรางบอพักทอ  0.60 เมตร  
(ฝาตะแกรงเหล็ก) จ านวน  8  บอ 
- กอสรางถนน คสล. หนา0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  460  ตารางเมตร 
- วางทอ คสล.  0.60 เมตร จ านวน  
4 เมตร 
 

- 2,284,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- -  น้ าไมทวมขังและเนาเสีย  กองชาง 

40  โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ าถนนราชการ
ด าเนิน (ซอยขางมายเฮาทแ) 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

41 โครงการกอสรางศาลาพัก
คอย หนาสวนสมเด็จพระศรี
นครินทรแ 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีที่นั่ง
พักผอนในชวงที่มาเที่ยวสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรแ  
 

-  กอสรางอาคารศาลาทรงไทย
ประยุกตแ  ขนาด กวาง  2.00 เมตร 
ยาว  4.00 เมตร 
 

- 98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ  

กองชาง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

42 กอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย  16/1 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  162  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  คสล. ความยาวไม 
นอยกวา  114  เมตร 
 

- 353,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 



43 โครงการกอสรางปรับปรุง  
ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 
46/1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล .หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 257ตารางเมตร  
 -  กอสรางรางยู +ฝาวี คสล . ความยาว
ไมนอยกวา  214   เมตร  
 

- 555,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

44 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ระบบระบายน้ าถนนรณชัย 
ชาญยุทธฝั่งทิศใต  (จากหนา
โรงเรียนชุมชนหนองหญามา 
รณชัยชาญยุทธ ซอย 48) 
 

-  เพื่อปูองกันน้ าทวมขังและ  
เนาเสีย  
 

- กอสรางทอระบายน้ า  Ø 1.00  เมตร
ความยาวไมนอยกวา 620  เมตร 
- กอสรางบอพัก  จ านวน   70  บอ 
 

- 3,200,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- -  น้ าไมทวมขังและเนาเสีย  กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 4 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พืน้ท่ีไมนอยกวา  184  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางย+ูฝาวี  ความยาวไมนอย
กวา   160  เมตร 

- 395,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

62 
63 



46 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนปัทมานนทแ  ซอย  9  
แยก  2 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร   
พื้นที่ไมนอยกวา   360  ตารางเมตร 
-  ลูกรังไหลทาง  จ านวนไมนอยกวา   
18  ลูกบาศกแเมตร 
 

- 258 ,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงคแหนาศาลา
จตุรมุข  
 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีลาน
กิจกรรมที่ดีและ สวยงามยิ่งขึ้น  

-  กอสรางปรับปรุงบล็อกทางเดิน 
พื้นที่ไมนอยกวา   2,600 ตร.ม. 
 

- - 2,870,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีลานกิจกรรม
ที่ดีและสวยงามยิ่งขึ้น  

กองชาง  

48 โครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย  14  แยก 4 แยก 1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 948 ,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

49 โครงการกอสรางถนน 
เทวาภิบาล  ซอย  2 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  3,309  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางยูว+ีฝาวี  คสล. ความ
ยาวไมนอยกวา  744  เมตร 
-  รางวี คสล. ยาวไมนอยกวา 330 เมตร   
-  ทอ คสล.  Ø 0.80 เมตร จ านวน  
346  เมตร 
 

- - 4,699 ,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางระบบ -  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก -  กอสรางรางยู +ฝาวี  คส ล.  ความ - - 728,000 -  การคมนาคมสะดวก กองชาง  



ระบายน้ าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ  ซอย 9 
 

รวดเร็ว ยาวไมนอยกวา  415  เมตร 
 

(งบเทศบาลฯ ) รวดเร็ว 

51 โครงการปรับปรุงกอสราง
ถนนรัชชูประการ  ชวงหลัง
โรงพยาบาลรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล .  หนา  0.15  
เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  1,390 ตาราง  
เมตร 
-  กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนแ 
 

- - 1,900,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

52 โครงการกอสรางถนน 
รอบเมือง  ซอย 7 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 1,420,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุง ถนนผดุงพานิช  
ซอย 10 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาวไม
นอยกวา  757   เมตร 
-  กอสรางบอพัก คสล. ส าหรับทอ Ø 
0.60 ม.จ านวน 2 บอ  
 

- - 1,367,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

54 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
รณชัยชาญยุทธ  ซอย  13  
แยก  1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 1,275,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

65 
64 



 

55 โครงการกอสรางถนนกองพล 
10 ซอย 2/1 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 598,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

56 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ถนนเทวาภิบาล  ซอย  12  
แยก  1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา  384  ตารางเมตร 
-  กอสรางรางย+ู ฝาวี  คสล. ความ
ยาวไ(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)มนอย
กวา  160  เมตร 
 

- - 550,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนน  
รณชัยชาญยุทธ ซอย 21 
แยก 1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 1,002,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

58 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ าถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย  11 

-  เพื่อปูองกันน้ าทวมขังและ  
เนาเสีย 
 

-  กอสรางรางยู +ฝาวี คสล .  ความ
ยาวไมนอยกวา  426  เมตร 
 
 
 

- - 747,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  น้ าไมทวมขังและไมเนา
เสีย 

กองชาง  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

59 โครงการกอส รางถนน  
และระบบระบายน้ า ถนน
ประชาธรรมรักษแ 2  
(จากแยกถนนทองทวีถึงแยก
ถนนเทวาภิบาล ) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กอสรางถนน คสล . หนา 0.20  เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา  2,430 ตารางเมตร  
-  ทอระบายน้ า  Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว  438  เมตร 
-  ทอพักฝาทางเทา ส าหรับ ทอ   Ø 
0.80 เมตร จ านวน  44  บอ 
-  ทางเทา หนา 0.07  เมตร พ้ืนท่ี 
570ตารางเมตร  
-  คันหินส าเร็จ  พื้นที่  440  เมตร 
 

- - 3,984,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

60 โครงการซอมแซมสราง  
ทางราดยางถนนสุนทรเทพ 
(รอบบึงพลาญชัย ) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 10,000,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

61 โครงการปรับปรุงกอสราง
ระบบระบายน้ าถนนรัฐกิจ 
ไคลคลา ซอย 6  แยก 2/4 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

-  กอสรางรางย+ูฝาวี คสล.  ความยาว
ไมนอยกวา   230  เมตร 
 

- - 373,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

67 
66 



 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

62 โครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ า ถนนประชา
ธรรมรักษแ 1 (จากแยกถนนมี
โชคชัยถึงแยกถนนทองทวี ) 
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

- กอสรางถนน คสล . หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา  1,760 ตารางเมตร  
-  ทอระบายน้ า  Ø 0.80 เมตร ความ
ยาว  316  เมตร 
-  ทอพักฝาทางเทา  จ านวน 36 บอ 
-  ทางเทา หนา 0.07  เมตร พ้ืนท่ี 446  
ตารางเมตร  
-  คันหินส าเร็จ  พื้นที่  343  เมตร 
 

- - 2,910,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

63 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนสุริยะเดชบ ารุง  
ซอย 1 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 260,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง  

64 โครงการกอสรางถนนรณชัย
ชาญยุทธ  ซอย 46 แยก 1 
 

-  เพือ่ใหการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- - 490,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

68 69 



2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

65 โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบานหนองหญา
มา  

-  เพื่อรองรับการเพิ่มของจ านวน
นักเรียน 
-  เพื่อรองรับการเปิดขยายช้ันเรียน 
ชวงช้ันท่ี 4 (ม.4 - 5 -6 ) 

- อาคารเรียนตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน 
12 หองเรียน จ านวน 1 หลัง 

10,431,000 
(งบเทศบาล) 

- - - นักเรียนมีที่เรียนเพียงพอ
ส าหรับจ านวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น 
- การขยายหองเรียน 
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา  

66 โครงการกอสรางหอพักนักกีฬา 
โรงเรียนชุมชนบานหนองหญา
มา 

-  เพื่อรองรับการเพิ่มจ านวน
นักเรียน (กีฬา) 
-  เพื่อรองรับการเพิ่มขยายชั้นเรียน 
ชวงช้ันท่ี 4 (ม.4 - 5- 6 ) 

- อาคารเรียน ตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน 
12 หองเรียน จ านวน 1 หลัง ปรับปรุง
เป็นที่พักนักกีฬา 

10,431,000 
(งบเทศบาล) 

- - - มีที่พักเพียงพอส าหรับ
นักกีฬาท่ีเพิ่มขึ้นทุกป ี
- การจัดระบบ ความเป็นอยู
ของนักกีฬา สะดวก ปลอดภัย 
เป็นระบบไมแออัด 
 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา  

67 โครงการกอสรางอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ 

- เพื่อใชเป็นหองสมุดของโรงเรียน 
- เพื่อใชเป็นหองปฐมพยาบาลของ
โรงเรียน 

- อาคารเรียน ตามแบบ สน.ศท. 4 ช้ัน 
12 หองเรียน จ านวน 1 หลัง 

- 10,431,000 
(งบเทศบาล) 

- - โรงเรียนมีอาคารเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

68 โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  

-  เพื่อรองรับจ านวนนักเรียน ซึ่ง
โรงเรียนจะด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับสูงขึ้น 
 

-  กอสรางตามแบบ สน .ศท. 4 ช้ัน  
12  หองเรียน  จ านวน  1  หลัง 

- 10,431,000 
(งบเทศบาล) 

- - โรงเรียนมีอาคารเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



69 โครงการกอสรางทางเชื่อม
และตอเติมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
 

-  เพื่อใหโรงเรียนมีหองพักครูและ
ทางเชื่อมอาคารระหวางอาคารหลัง
เดิมกับอาคารหลังใหม  เป็น
ประโยชนแตอการเรียนการสอน 

- กอสราทางเชื่อมระหวางอาคาร 
4/12  ขนาดกวาง  2.50  เมตร   
ยาว  8.00  เมตร  จ านวน  3  แหง 
-  กอสรางหองพักครู ขนาดกวาง  
8.00 เมตร ยาว  8.00  เมตร  
จ านวน  3  หอง 
-  กอสรางกันสาดโครงเหล็กมุงดวย
กระเบื่องลอนคู ขนาด กวางไมนอย
กวา  1.50  เมตร  ยาว  8.00  
เมตร  จ านวน  6  แหง 
-  กอสรางหลังคาโครงเหล็กมุงดวย
กระเบื้องลอนคู ขนาดกวางไมนอย
กวา  8.00 เมตร  ยาว 13.50  เมตร 
-  เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  108  
ตารางเมตร  
 

1,880,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมทีางเชื่อมและ
หองเรียนเพิ่มขึ้น และเป็น
ประโยชนแตอการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

70 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนนในโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ  
 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก 
 

-  กอสราง ถนน คสล . หนา  0.15  
เมตร  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  
135  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  540  
ตารางเมตร  

280,000 
(งบเทศบาล) 

- - -  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

70 
71 



 

71 โครงการกอสรางทางเชื่อม
อาคารและหลังคาคลุมหนา
ลานอาคาร 2 และอาคาร 3 
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
 

-  เพื่อใหโรงเรียนมีทางสัญจรไปมา
สะดวกตอการเรียนการสอน และมี
ประโยชนแตอการท ากิจกรรมตางๆ 

-  กอสรางทางเชื่อมอาคารและ
หลังคาคลุมหนาลาน ระหวางอาคาร 
2 และอาคาร 3 ขนาดพื้นท่ีไมนอย
กวา  500  คารางเมตร  

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

- - -  โรงเรียนมีหลังคาคลุม
สะดวกตอการจัดกิจกรรม
และมีทางเชื่อมสัญจรไปมา
สะดวกตอการเรียนการสอน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร 

72 โครงการกอสรางพื้น คสล . 
ระหวางอาคาร 2 เชื่อม 
อาคาร 3  โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหโรงเรียนมีทางสัญจรไปมา
สะดวกตอการเรียนการสอน และมี
ประโยชนแตอการท ากิจกรรมตางๆ 

-  กอสรางพื้น คสล . หนา 0.10 
เมตร  ขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา   210  
คารางเมตร  

62,800 
(งบเทศบาล) 

- - -  โรงเรียนมีทางเชื่อมสัญจร
ไปมาสะดวกตอการเรียน
การสอน 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

73 โครงการกอสราง อาคาร  
โรงอาหาร คสล . โรงเรียน
เทศบาลวัด เวฬุวัน 

-  เพื่อใหมีที่รับประทานอาหาร
เพียงพอตอจ านวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นทุกปี 

-  กอสรางโรงอาหาร คสล . 1 ช้ัน 
ขนาด 12.50  เมตร  ยาว  19.50 
เมตร จ านวน  1  หลัง 

1,339,000 
(งบเทศบาล) 

- - -  โรงเรียนมีที่รับประทาน
อาหารบริการนักเรียนได
เพียงพอความตองการ  
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

74 โครงการกอสรางอา คาร  
3 ช้ัน  โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา  

-  เพื่อใหมีที่รับประทานอาหาร
เพียงพอตอจ านวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นทุกปี 

- กอสรางอาคาร   3  ช้ัน  ดังนี้  
ช้ันท่ี 1  ใชรับประทานอาหาร ขนาด
กวาง   20   เมตร ยาว  45   เมตร 
ช้ันท่ี 2  ใชเป็นหองสมุดและบริการ
ขอมูลสารสนเทศแกนักเรียนนักกีฬา

15,000,000 
(งบเทศบาล) 

- - -  โรงเรียนมีที่รับประทาน
อาหารบริการนักเรียนได
เพียงพอความตองการและ
ตามจ านวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น  

โรงเรียน  
ชุมชนบาน  

หนองหญามา  



แบบครบวงจร ขนาดกวาง 20 เมตร 
ยาว 45  เมตร 
ช้ันท่ี 3  ใชเป็นหองแสดงและบริการ
วิทยาศาสตรแการกีฬาแบบครบวงจร
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 45  เมตร 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อตูควบคุม
ไฟสัญญาณจราจร  

- เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 

- จัดซื้อตูควบคุมไฟสัญญาณจราจร 
ส ารองไวซอมเปลี่ยนตูเกาท่ีช ารุด 
ตามสี่แยก  ดังนี ้
-  สี่แยกหนาศาลากลาง 
-  สี่แยกรอยเอ็ดพลาซา 
-  สี่แยกรานวราวุฒิหนองแคน 
 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

2 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน
กระพริบพลังงานแสงอาทิตยแ  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 

- จัดซื้อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ
พลังงานแสง อาทิตยแสีแดงหรือสี

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ลดปัญหาการจราจรและ
ปูองกันอุบัติเหตุ  

กองชาง  

72 
73 



 เหลือง  ขนาด   300  มม.  โคม
ไฟแบบโพลี่คารแบอเนต โดยใชหลอด 
LED  ชนิด 156  ดวง  แรงดัน
แบตเตอรี่ 12 โวลทแ  พรอมเสาเหล็ก 
ขนาด 4 นิ้ว  จ านวน 10 ชุด   
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการตีเสนจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแกไขปัญหาการจราจร 
 
 

-  ตีเสนจราจร  สีเทอรแโมพลาสติก  
สีขาว และสีเหลือง  
-  ทาสีคันหิน สีขาวสะทอนแสง  
-  ทาสีคันหิน สีน้ ามัน สีด า สีแดง 
และสีเหลือง  
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
  

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
  

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
  

-  ลดปัญหาการจราจร
และปูองกันอุบัติเหตุ  

กองชาง  

4 โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟ
ถนนสองสวาง 

-  เพื่อเพ่ิมแสงสวางตามถนนสาย
หลักในเขตเทศบาลฯ ใหมีแสง
สวางเพียงพอ 
-  เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 
-  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหต ุ
 

-  ปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสองสวาง
ชนิดหนากวางขนาด  250  วัตตแ  ใช
หลอดเมทัลฮาไลทแหรือหลอดแสง
จันทรแโคมไฟกานยาว  1.5  เมตร  
จ านวน  12  ชุด 

98,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  

98,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  

98,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  

-  ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ มีแสงสวาง
เพียงพอ  
-  ลดปัญหาการจราจรและ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง  

5 โครงการอบรมใหความรูความ
เขาใจเรื่องการดูแลรักษาการ 
ท าความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
เปิด-ปิดไฟฟูาและการแจง 

-  เพื่อท าความเขาใจใหประชาชน
รับทราบเรื่องการบริการไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสรางจิตส านึกในการ

-จัดอบรมท าความเขาใจกับประชาชน
ในเรื่องระบบไฟฟูาสาธารณะ การดูแล
รักษา จุดและระบบเปิด ปิดไฟฟูา
รวมถึงการแจงเหตุไฟฟูาดับ โดยมี

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ไฟฟูาสาธารณะดียิ่งข้ึน 

กองชาง 



ไฟฟูาดับ 
 

ดูแลรักษาทรัพยแสินของทาง
ราชการ 

กลุมเปูาหมายคือ ประชาชนท่ัวไป  
อสม. ตัวแทนชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุง
ไฟแสงสวางที่รับการถายโอน 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหต ุ
-  เพื่อลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-  จัดซื้อโคมไฟ  หลอดไฟโซเดี่ยมอินิก
เตอรแ บารแหลาด  ขนาด  250  วัตตแ  
สายไฟ  NYY  เพื่อใชในการปรับปรุง
ซอมเปลี่ยน 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ปูองกันอุบัติเหต ุ
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองชาง  

7 โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุง
ไฟสัญญาณจราจรที่รับการ
ถายโอน 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหต ุ
-  เพื่อลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-  จัดซื้อโคมไฟ  หลอดไฟจราจร  ขนาด  
100  วัตตแ  55  วัตตแ  12  โวลลแสายไฟ  
NYY  เพื่อใชในการปรับปรุงซอมเปลี่ยน 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ปูองกันอุบัติเหต ุ
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองชาง  

8 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรกตัด
กับถนนรอบเมือง 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ตน เสาเ ตี้ย 
จ านวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED แบบ  
3 ดวง  โคมขนาด 300 มม. จ านวน 4  
ชุดแบบ 4  ดวงโคม จ านวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับเวลาถอยหลัง (Countdown) 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 
ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2จังหวะ
ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED  จ าลองจังหวะ
การเดินรถ จ านวน 1 ตูพรอมหลังคา  

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

74 75 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ระบบสัญญาณไฟจราจร  
ที่รับการถายโอน 
 
  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 
 

- ปรับปรุงตูควบคุมและเพิ่มระบบควบคุม
เป็น  4  จังหวะเพิ่มสายไฟในการควบคุม
สัญญาณไฟจราจร  ดังนี้  
1. สี่แยกถนนเสนาเริ่มคิดตัดกับถนน  
เทวาภิบาล  
2. สี่แยกถนนรัฐกิจไคลคลาตัดกับถนน 
เทวาภิบาล 
3. สี่แยกถนนเปรมประชาราษฎรแตัดกับ  
ถนนเทวาภิบาล  
4. สี่แยกถนนประชาธรรมรักษแตัดกับ ถนน 
เทวาภิบาล  
5. สี่แยกถนนสุริยเดชบ ารุงตัดกับถนน  
เทวาภิบาล  
 
 
 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
255,000 

 
25,000 

 
25,000 

  

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 
 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

75,000 
 
 

 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

76 
77 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรจุดแยกสะพาน
เทศบาล 1 ดานนอกและ
ดานใน   
(แยกสะพานเทศบาล 1) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แยกสะพาน
เทศบาล 1  บริเวณสี่แยกถนนคช พลา
ยุกตแตัดกับถนนรอบเมืองดานนอกและ
ถนนคหบดีอุทิศตัดกับถนนรอบเมือง
ดานใน ดังนี้  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง  แดง ชนิดเสาสูงจ านวน 8 
ตน และเสาไฟเตี้ย จ านวน 1 ตน  รวม  
9 ตนหัวสัญญาณไฟ  LED  แบบ 3 ดวง
โคม  ขนาด  300  มม. จ านวน  16  
ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเ วลาถอยหลัง 
จ านวน  4  ชุด พรอมติดตั้งตูควบคุม
อัตโนมัติรวมฐานพรอมหลังคา  1  ชุด  
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

11 โครงการปรับปรุงไฟฟูา  
แสงสวางท่ีศาลเจาพอ
มเหศักดิ์หลักเมือง  
 

-  เพื่อใหเกิดแสงสวางอยาง
เพียงพอ 
-  เพื่อใหเกิดความนาเลื่อมใส
ศรัทธาแกสถานท่ี 
 

- จัดซื้อโคมไฟแสงสวาง โคมไฟฟูาแสง
สวางและท าการปรับปรุงไฟฟูาเดิมใหใช
งานได ประดับตกแตงดวยไฟประดับให
สวยงาม  
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 

- 
 

-  เพิ่มความสวางแก
สถานท่ีและเกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธาแกผูมา
สักการะ  

กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



12 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนประชา  
ธรรมรักษแตัดกับถนนทองทวี  
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 
ตน เสาเตี้ย จ านวน  2  ตน หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบ 4 
ดวงโคมจ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับเวลาถอยหลัง (Countdown) ชนิด  
3  สี  (เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 
ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู
พรอมหลังคา  
 
 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนน สุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญพานิช  
 (หนาวัดกลาง ) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแกไขปัญหาการจราจร 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดง ชนิดเสาเตี้ย จ านวน 2 ตน ชนิด
เสาสูง จ านวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม. 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

78 79 



 
  

 
 

จ านวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคม 
จ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลา
ถอยหลัง  จ านวน 4 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ จ านวน 1 ตู พรอมหลังคา  

 
 

  
 

14 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริ ญพานิช  
 (แยกดาวรุงการพิมพแ ) 
 
  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
-  เพื่อแกไขปัญหาการจราจร 
 
 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดง ชนิดเสาเตี้ย จ านวน 2 ตน ชนิด
เสาสูง จ านวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม. 
จ านวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคม 
จ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลา
ถอยหลัง  จ านวน 4 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ จ านวน 1 ตู พรอมหลังคา  
 

- 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนรัชชู
ประการตัดกับถนนรัฐกิจไคล
คลา (สี่แยกอุตสาหกรรม ) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ตน เสา
เตี้ย จ านวน  2  ตน หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม. 
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 
4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
(Countdown) ชนิด  3  สี  (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุดตูควบคุม

- 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  



อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะการ
เดินรถ จ านวน 1 ตูพรอมหลังคา  
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกถนนหายโศรกตัด
กับถนนขัติยะวงษแ 
 (แยกหนาตลาดสระทอง) 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 ตน เสาเตี้ย 
จ านวน  2  ตน หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวง โคมขนาด 300 มม. 
จ านวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคมจ านวน 4 
ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง ชนิด  
3  สี  (เขียว เหลื อง แดง ) จ านวน 4 ชุด
ตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะ
ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะ
การเดินรถ จ านวน 1 ตูพรอมหลังคา  

- 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

17 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่ แยกถนนด ารงราษฎรแ
วิถีตัดกับถนนสุขบูรพา  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  เหลือง  
แดง  แบบเสาสูงจ านวน 2 ตน เสาเตี้ย 
จ านวน  2  ตน  รวมจ านวน 4 ตน  หัว

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

81 
80 



(แยกหลังวัดกลาง ) 
 
  

คมนาคม 
 

สัญญาณไฟ LED แบบ 3  ดวง   โคม 
ขนาด 300 มม. จ านวน 4  ชุด แบบ 4 
ดวง  โคม จ านวน 4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกา
นับเวลาถอยหลัง จ านวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติจ านวน 1 ตูพรอมหลังคา  

 
 
 

  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่แยกถนนศรี
เทวาตัดกับถนนเทวาภิบาล  
(แยกหนาปั๊มดาว) 
 
  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  
เหลือง แดง ชนิดเสาสูง จ านวน  2 
ตน เสาเตี้ย จ านวน  4  ตน หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 6 ชุดแบบ 
4 ดวงโคมจ านวน 6 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
(Countdown) ชนิด  3  สี  (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะ
การเดินรถ จ านวน 1 ตูพรอม 
หลังคา  
 
 

- 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 
 

82 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนสุริยเดช
บ ารุงตัดกับถนนสุริยเ ดช
บ ารุง ซ . 1 (แยกรานซินแซ ) 
 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว  
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 
ตน เสาเตี้ย จ านวน  2  ตน หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ  3  ดวง โคม  
ขนาด  300  มม. จ านวน  6  ชุด
แบบ  4  ดวงโคม จ านวน 6 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 
(Countdown) ชนิด  3  สี  (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง  
12  จังหวะ  มีจอ LED จ าลอง
จังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตูพรอม 
หลังคา  
 
 
 

- 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

- 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

83 



1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกถนนเทวาภิบาล
ตัดกับถนนเขาบานทานคร  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว 
เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 2 
ตน เสาเตี้ย จ านวน  2  ตน หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบ 
4 ดวงโคมจ านวน 4 ชุด ติดตั้ ง
นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ชนิด 3 สี  
(เขียว เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุด
ตูควบคุมอัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ มีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 
ตูพรอมหลังคา  
 
 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 2556 2557 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
21 โครงการติดตั้งสัญ ญาณไฟ

จราจรสี่แยกหลังโรงพยาบาล  
(หลังตึกมหาวิโร ) 
 
  

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง  
แดง ชนิดเสาสูง  จ านวน 4 ตน   หัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม
ขนาด 300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบ 4 
ดวงโคมจ านวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับเวลาถอยหลัง ชนิด  3  สี  (เขียว 
เหลือง แดง ) จ านวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ  ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะ มีจอ LED จ าลองจังหวะการ
เดินรถ จ านวน 1 ตูพรอมหลังคา 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณหาแยกโคง
ประปาถนนรณชัยชาญยุทธ
ตัดกับถนนศรีเทวา 

-  เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  
-  ลดปัญหาการจราจร 
-  เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาสูง 
จ านวน 5 ตนโคมไฟ  เขียว  เหลือง 
แดง ขนาด 300  มม. จ านวน  5  ชุด 
แบบสี่ดวงโคม  จ านวน 5 ชุด ใช

- 
 

- 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด 
-  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  

กองชาง  



 
  

 หลอด LED ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอย
หลัง 3 สี   (สีเขียว เหลือง แดง ) 
จ านวน 5 ชุด  ตูควบคุมอัตโนมัติ ดวย
ระบบไมโครไพรเชสเซอรแ ตั้งไดตั้งแต 
2 จังหวะ ถึง 12 จังหวะ มีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ สามารถตอ
พวงการท างานแบบเครือขาย NET 
WORK  ได เพื่อรองรับระบบการ
ควบคุมจากสวนกลาง (ATC)  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ) 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 
แนวทางการพัฒนา    2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสง่เสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑแ
ของชุมชน 

-  เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

-  จัดตั้งกลุมอาชีพ  3  กลุม  
จ านวน  35  ครอบครัว 
-  สนับสนุนจัดท าสินคาหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแ 
-  ฝึกอบรมอาชีพ 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ประชาชนท่ีเขารวมกลุม
อาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น  8,000  
บาท/ครอบครัว/เดือน 

กองสวัสดิการสงัคม 

 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แขงขันทางการคาของ
ผูประกอบการ 

-  เพื่อเพ่ิมพูนความรูแก
ผูประกอบการ 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ผูประกอบการมีความรูมี
ทักษะในการประกอบการและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการสงเสริมการตลาด
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแ  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมดานการตลาด
ใหแกกลุมอาชีพ 
-  เพื่อสรางเครือขายการ
จ าหนายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแ  ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี 

-  จัดตลาดจ าหนายสินคาหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแของเทศบาล
และเครือขายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแ  ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
จ านวน  2  ครั้ง/ 1  ปี 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  กลุมอาชีพของเทศบาลมี
ชองทางในการจ าหนาย
ผลิตภัณฑแของตนเองมากขึ้น 
-  เกิดเครือขายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแและทั้งในและนอก

กองสวัสดิการสังคม 
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พื้นที่เพ่ิมขึ้น 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอาชีพแกกลุม
ผูสนใจ 

-  เพื่อใหความรูและแนวทาง 
การประกอบอาชีพแกกลุม
ผูสนใจ 
 

-  ฝึกอบรมกลุมอาชีพ  3  กลุม
อาชีพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  สามารถสรางผูประกอบการ
รายใหมเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  เพื่อสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 
 

-  สรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีกิจกรรมที่สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 
แนวทางการพัฒนา    3.1  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
 

     3.2  บ ารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
3.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกแ 
 
 
 
 

-  เพื่อให ยุว - เยาวชน  เป็น 
มัคคุเทศกแ  สามารถแนะน า 
สถานท่ีทองเที่ยวสถานท่ีส าคัญ
ตางๆในเขตเทศบาลฯ ได 

-  จัดอบรมยุวมัคคุเทศกแในเขต
เทศบาลฯ  จ านวน  80  คน  เป็น
เวลา  3  วัน 

80,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- ผูเขารับการอบรมยุว-
มัคคุเทศกแสามารถเป็นผูน าใน
การทองเที่ยวสถานท่ีส าคัญ
ตางๆ ในเขตเทศบาล  ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ   
 
 

-  งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

2 โครงการจัดท าเอกสาร 
เผยแพรการทองเที่ยว 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธแการ
ทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ดให
ประชาชนท่ัวไปในทองถิ่นและ
ตางจังหวัดไดรับทราบแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ด 
 
 

-  จัดท าเอกสาร  เชน  วารสาร  , 
แผนพับ  สถานท่ีทองเที่ยวของ
จังหวัดรอยเอ็ด  จ านวน  1,000  
ฉบับ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  นักทองเที่ยวและประชาชน
ผูสนใจทั่วไปท้ังในทองถิ่นและ
ตางจังหวัดไดรับทราบขอมูล
ดานการทองเที่ยวของจังหวัด
รอยเอ็ดมากขึ้น  
 
 
 
 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
3.2  แนวทางการพัฒนา   บ ารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 
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2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทศันแ
บริเวณพระบรมราชานุสาว-
รียแ รัชกาลที่ 6  หนาบึง
พลาญชัย 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ด 
-  เพื่อความสวยงาม โดดเดน
ยิ่งข้ึน 

-  ปรับปรุงสวนหยอมใหม โดย
การปลูกไมพุม กอนหิน ขนาด
ใหญ เป็นสวนประกอบ เปลี่ยน
หญาสนามและดินใหมพรอมปลกู
หญานวลนอย 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  นักทองเที่ยวมีความ
ประทับใจ 
-  บริเวณอนุสาวรียแมีความโดด
เดนสวยงาม 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 
 
 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรแ
รอยเอ็ดบริเวณน้ าตกภูพลาญ
เกาะกลางบึงพลาญชัย 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ด 
-  เพื่อใหน้ าตกภูพลาญมีความ
รมรื่น สวยงาม นาพักผอน
หยอนใจและนาทองเที่ยวยิ่งขึ้น 
-  เพื่อสงเสริมการรณรงคแแกไข
ปัญหามลภาวะโลกรอน 

-  สรางน้ าตกและปลูกตนไมใหญ
ใหเหมือนกับน้ าตกธรรมชาติจริงๆ 
-  จัดสรางธารน้ าใหมใหเหมาะสม
และสวยงาม 
-  จัดเรียงกอนหินขนาดใหญ-นอย 
โดยหากอนหินมาเพิ่มอีกไมนอย
กวา 350  กอน เพิ่มความสูงเพิ่ม
ระบบสงน้ าใหมีแรงดันเพิ่มขึ้น 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- 
 

-  นักทองเที่ยวมีความ
ประทับใจ 
-  ท าใหน้ าตกภูพลาญสวยงาม
รมรื่น  นาเที่ยวชมและพักผอน
หยอนใจยิ่งข้ึน 
-  ท าใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม
สมบูรณแนาทองเที่ยวและ
พักผอนหยอนใจ 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
3.2  แนวทางการพัฒนา   บ ารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
25556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ
บริเวณทางเขาบึงพลาญชัย

-  เพื่อพัฒนาและสงเสริม
แหลงทองเที่ยวของจังหวัด

-  จัดรูปแบบและต าแหนงตนมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักทองเที่ยวมีความประทับใจ 
-  ท าใหบริเวณทางเขาบึงเป็น

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 



จากสะพานเกาะเจาพอ
หลักเมืองถึงลานกีฬา 

รอยเอ็ด 
-  เพื่อใหทางเชื่อมมีความ
สวยงามโดดเดนยิ่งขึ้น 
 
 

-  ปลูกไมดอก-ไมประดับ ใหมีสีสัน
สวยงามตลอดป ี

ระเบียบสวยงามดวยไมดอกไม
ประดับ 

 
 
 

4 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
สองสวางเสาสูง 
Hige Mast  หนาสถาน
แสดงพันธุแสัตวแน้ า 
 
 
 
 
 

-  เพือ่เพิ่มแสงสวาง 
-  เพื่อปูองกันอาชญากรรม  
-  เพื่อความเจริญสวยงาม 

-  ติดตั้งเสาไฟสองสวาง สูง  25  เมตร
(ใชเสาเดิม)  โคมไฟเมลทัลฮาไลทแ  
ขนาด  1,000  W  จ านวน  8  ชุด 
-  ติดตั้งระบบการเปิด-ปิด ควบคุม
อัตโนมัติสามารถควบคุมไดทั้งระบบ 
Manual  และ  Automatic 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- 
 

- 
 

-  บริเวณสถานแสดงพันธุแสัตวแ
น้ ามีความสวางไสวสวยงาม 
-  ท าใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม
สมบูรณแนาทองเที่ยวและ
พักผอนหยอนใจ 

งานไฟฟูา 
กองชาง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
3.2  แนวทางการพัฒนา   บ ารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูา
แสงสวางในบึงพลาญชัย 

-  เพื่อใหเกิดแสงสวางเพียงพอ 
-  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยแสิน 
-  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหต ุ

จะท าการจัดซื้อโคมไฟ  ดังนี้  
 
1. จัดซื้อโคมไฟแสงจันทรแ ขนาด 
250 วัตตแ เพื่อเปลี่ยนโคมไฟเสาเหล็ก
เดิมออก (เสาเดิ มขนาด 125 วัตตแ) ที่
บริเวณรอบใน บึงพลาญชัย จ านวน  

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
 
 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
 

 
 

-  ท าใหเกิดความสวยงาม
สวางไสวมีความปลอดภัย
แกประชาชนท่ีใชบริการบึง
พลาญชัย  
 

กองชาง  
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20  ชุด   
2. จัดซื้อโคมไฟแสงจันทรแ ขนาด 250 
วัตตแ เพื่อเปลี่ยนโคมไฟเสาเหล็กเดิม
ออก (เสาเดิมขนาด 125 วัตตแ) ที่
บริเวณรอบนอกบึงพลาญชัย จ านวน  
20  ชุด   
 

 
90,000 

 
 

 
 
 

  

 
90,000 

 

 
-  

 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา    4.1  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

      4.2  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน   
 

     4.3  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 



 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ ,
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกรแกวและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

-  เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
-  สงเสริมใหบุคลากรครูไดรับ
ประสบการณแการจัดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
ประสบการณแทางวิชาการ 

-  จัดการอบรมนิเทศนแติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฎิบัติการครูใน
สังกัด  จ านวน  200  คน 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนในสังกัดบุคลากรครู  
นักเรียน พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
-  นักเรียนไดรับความรู
ประสบการณแทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  
 

     -  งานพัฒนา 
         การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการเขาคายทางวิชาการ
ตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทั้งครู
และนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก 
นักเรียน  จ านวน  500  คน  
เขารวมกิจกรรมตามระยะเวลา
และปฎิทินงาน  จ านวน 5 ครั้ง 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูปฎิบัติหนาที่ดวยความ 
ตั้งใจ 
-  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น  

-  งานบริหาร 
วิชาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 
 

-  เพื่อเผยแพรผลงานการจัด
การศึกษาตอชุมชนระดับเขต
การศึกษาและระดับประเทศ 
 

-  โรงเรียนในสังกัดรวมจัด
นิทรรศการโดยมีนักเรียนเขารวม  
จ านวน  350  คน/ปีการศึกษา
ละ  1  ครั้ง 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดเผยแพรโดยแสดง
นิทรรศการอยางสมบูรณแ 
 

-  งานนิเทศการศึกษา 
กองการศึกษา 

 

95 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
การใชหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทัศน-
ศึกษาดูงาน 

-  เพื่อสงเสริมใหครูกลุมสาระการ
เรียนไดรับความรูประสบการณแ
การจัดการเรียน 
การสอน 

-  จัดอบรมพนักงานครูกลุม
สาระการเรียนรู  จ านวน  250  
คน   
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานครูไดรับความรู
ประสบการณแเพิ่มขึ้น 
 

-  งานบริหาร 
วิชาการ 

กองการศึกษา 
 

5 
 
 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อใหคณะกรรมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการและ
ทัศนศึกษาดูงาน  จ านวน  130  
คน /ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

6 โครงการพัฒนาสงเสริม
หองสมุดในโรงเรียนและศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-  เพื่อใหคณะครูนักเรียนใช 
หองสมุดเป็นแหลงศึกษาคนควา 
 

-  จัดซื้อหนังสือประจ าหองสมุด
ในโรงเรียนเทศบาลฯ  ทั้ง  7  
โรงเรียน และศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  หองสมุดมีหนังสือท่ีทันสมัย
และไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 

7 โครงการนิเทศการศึกษา -  เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 
-  เพื่อพัฒนาครูสูการมีใบประกอบ
วิชาชีพครู 

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู เดือนละ  1  
ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ 
ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
-  ครูไดรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  งานนิเทศ 
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนหนวยงาน 
อื่น ๆ 
 
 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน
อื่น ๆ  ในดานการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ 
 

ใหการสนับสนุนหนวยงาน 
อื่น ๆ  ดังนี ้
1.  ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 
2.  สนับสนุนเทศบาลที่เป็น
เจาภาพการแขงขันกีฬานักเรียน
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. อุดหนุนเทศบาลเจาภาพ 
จัดงานนิทรรศการทางการศึกษา
ระดับภาค 
 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

(10,000) 
 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

(10,000) 
 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(250,000) 
(30,000) 

 
 
 

(10,000) 
 

-  เทศบาลสนับสนุนหนวยงานอื่น
ครบ   
-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ไดรับประโยชนแจากกิจกรรม
โครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพตามเกณฑแ
มาตรฐาน 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ  7  โรงเรียน  ตอปี
การศึกษาละ  1  ครั้ง 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  7  
โรงเรียน เขาสูระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

-  งานนิเทศ
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

98 
99 



2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

10 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและ
ประชุมกอนปิดภาคเรียน 
 

-  เพื่อมอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูปกครอง นักเรียนและ 
ชุมชนไดรวมกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร 
 

-  งานนิเทศ 
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

11 โครงการแขงขันกิจกรรม 
ทางวิชาการและเขาคาย
ฝึกซอม 
 

-  เพือ่เผยแพรผลงานทางดาน
วิชาการส าหรับนักเรียน 
-  ฝึกซอมตัวแทนเทศบาลเพื่อ
เขารวมการแขงขันระดับภาค 

-  จัดกิจกรรมแขงขันวิชาการ
ส าหรับนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
-  นักเรียนเขาคายฝึกซอม จ านวน  
230  คน 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูและนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลฯ ไดรวม
กิจกรรมแขงขันวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

-  งานนิเทศ 
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

12 
 
 

โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนรวมโรงเรียน 
เทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหเด็กพิการและเด็ก
พิเศษไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องถูกตองและเหมาะสม 

-  รับนักเรียนพิการพิเศษเรียนรวม
ปีการศึกษาละไมเกิน  15  คน 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กพิการเรียนรวมไดรับการ
พัฒนาการศึกษาอยางถูกตอง
เหมาะสม 

-  งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

13 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 
 

-  เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ดานการศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวาง  
2  เมือง  โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู  นักเรียน ปี
การศึกษาละ  1  ครั้ง 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดเผยแพรดานการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณีและ
พัฒนาการเรียนรูของครู  
นักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ  

-  ฝุายพัฒนา 
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



14 โครงการจัดพิมพแวารสาร
การศึกษารายภาคเรียน 
 

- เพื่อเผยแพรขาวสารทางการ
ศึกษาแกนักเรียน  ผูปกครอง และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

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

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน  ผูปกครองและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารทางการศึกษา 
 

- งานบริหาร 
วิชาการ 

กองการศึกษา 
 

15 
 
 

โครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 
 

- เพื่อใหครู นักเรียน ไดรับความรู
ภาษาตางประเทศ จากเจาของ
ภาษา 

- รับชาวตางชาติมาชวยพัฒนา 
การเรียนภาษาตางประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จ านวน 7 โรงเรียน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ครู  นักเรียน ไดรับความรูดาน
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น 

- งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาการเรียนรู 
นักเรียน 
 

- เพื่อเพ่ิมประสบการณแการ 
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม
แหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งในจังหวัด
และตางจังหวัด 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ครู  นักเรียน  ไดรับความรู
ประสบการณแจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ  เพิ่มขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

17 
 

โครงการอบรมสัมมนา 
วิชาการผูบริหารการศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อกระตุนใหผูบริหารมีความ
กระตือรือรน 
- เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบเ 
ทคนิควิธีการในการเรียนการสอน 

- พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จ านวน  30  คน เขา
รับการอบรมอยางตอเนื่อง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ 
ไดรับความรูและสามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

18 โครงการแขงขันคนเกง  
สังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียน  เป็น
ตัวแทนเขาแขงขันคนเกงระดับ 
ประเทศในกลุมสาระการเรียนรู   

- คัดเลือกนักเรียน ช้ัน ป.5  โรงเรียน
ละ  4  คน  เป็นตัวแทนเขาแขงขัน
ระดับประเทศในกลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาไทย วิทยแ  , คณิตและ สังคม  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน 
สามารถน าช่ือเสียงและสราง
ความภาคภูมิใจใหแกตัวเอง  
ผูปกครอง  สถานศึกษาเทศบาล

- งานนิเทศ 
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

101 
100 



 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน  28  คน 
- คัดเลือกนักเรียน ช้ัน ม.3   
โรงเรียนละ  4  คน  เป็นตัวแทนเขา
แขงขันระดับประเทศในกลุมสาระการ
เรียนรู  ภาษาไทย , วิทยแ  คณิตและ
สังคม  จ านวนนักเรียน  28  คน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

19 โครงการประชุมพนักงานครู
กอนปิดภาคเรียน 

-  เพื่อใหพนักงานครูไดรับความรู
และรูจักบทบาทหนา 
ที่ในการท างาน 
 

-  จัดอบรมพนักงานครูเทศบาลฯ กอน
ปิดภาคเรียน  จ านวน   250  คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ครูมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

-  ฝุายพัฒนา 
กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

20 โครงการวันครู -  เพื่อระลึกถึงพระคุณ 
บูรพาจารยแ  สงเสริมและเชิดชู
เกียรติครู 

-  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการร าลึกพระคุณครู 
จ านวน 250 คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ผูเขารวมงานระลึกถึงพระ
คุณครูบูรพาจารยแและเห็น
ความส าคัญของอาชีพคร ู

- งานนิเทศ 
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

21 โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการรวมกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษารอยเอ็ดและ
ระดับภาคตะวันออก 

-  เพื่อคดัเลือกนักเรียนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด 
-  เพื่อเผยแพรผลงานทาง
วิชาการตอชุมชน 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
รอยเอ็ดเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคตะวัน 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
รอยเอ็ดเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค

- งานนิเทศ
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 



เฉียงเหนือ ออกเฉียงเหนือ   จ านวน 120 คน 
ตอปี ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-  นักเรียนไดรับรางวัลการ
แขงขันในระดับภาค 

22 โครงการโรงเรียนกีฬาทองถิ่น
จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถเพื่อมุงไปสูความ 
 เป็นเลิศเฉพาะทางดานกีฬา 
 

-  จัดอบรมใหความรูและจัดซื้อ
อุปกรณแวัสดุฝึกกีฬาใหแกนักเรียน
โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถผลิตนักกีฬาในนาม
โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ดและเป็นนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

23 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด นักเรียนโรงเรียน
เมืองรอยเอ็ด  นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ดและ
เด็กเล็กประจ าศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กไดดื่มนมและมี
รางกายแข็งแรงสมบูรณแ 

- จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  ตลอดปีงบประมาณ  จ านวน  
3,200 คน รวม  260 วัน ท าการ  
(อนุบาล – ป.6) 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  จ านวน 5,3450 
คน  รวม  260 วันท าการ 
-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

17,844,300 
(งบอุดหนุนฯ) 

17,844,300 
(งบอุดหนุนฯ) 

17,844,300 
(งบอุดหนุนฯ) 

- นักเรียนท่ีไดรับการดื่มนม 
มีรางกายแข็งแรงสมบูรณแตาม
เกณฑแมาตรฐานที่ก าหนด 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- โรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ดและ
โรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 
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จ านวน  180 คน  รวม  280 วันท าการ 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก
ศูนยแวัดเหนือ  จ านวน 33 คน   รวม 280 
วันท าการ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

24 โครงการเช่ือมความ
สัมพันธไมตรีและความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับ
คณะศึกษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
แผนกศึกษานครเวียงจันทนแ 
และสถาบันวิทยาศาสตรแ
สังคมแหงชาติลาว 

-   เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ระบบการเรียนการสอน
และประสบการณแการจัดการเรียน
การสอนแนวใหมรวมกัน 
-  เพื่อพัฒนาเครือขายระบบการ
เรียนการสอน 
-  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีรวมกัน 
 

-   บุคลากรทางการศึกษา
รวมกันพัฒนาระบบการเรียน
การสอน 5 คน/ปี 
-  นักเรียนในสังกัดได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิด
องคแความรูใหม  10 คน/ปี 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-   พนักงานครูเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
พัฒนาการศึกษารวมกัน 
-  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
สรางความสัมพันธแอันดีตอกัน 

- งานนิเทศ
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 
 

25 โครงการสงเสริมกิจกรรม 
คายเยาวชน   
 

-  เพื่อใหนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีจิตส านึกในการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม    
 

-  จัดอบรมคายเยาวชนของ 
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด จ านวน100คน    
เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษแทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

26 โครงการจัดจางท าอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  เด็กเล็ก
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดและเด็กเล็กประจ า 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กคุมสระบัว 
ไดรับประทานอาหารและ มีรางกาย
แข็งแรงสมบูรณแ 

- จัดจางท าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จ านวน  3,200 คน  รวม  
200  วัน   
- จัดจางท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน ร.ร.เมืองรอยเอ็ดและ
นักเรียน ร.ร.อนุบาลรอยเอ็ด 
จ านวน  5,450  คน  รวม  200  วัน 
- จางเหมาท าอาหารส าหรับเด็ก 
เล็กศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด  จ านวน  180 คน 
200  วัน 
- จางเหมาท าอาหารส าหรับเด็กเล็ก 
ศูนยแวัดเหนือ  จ านวน  33  คน  รวม  
200  วันท าการ 

23,915,320 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,915,320 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,915,320 
(งบอุดหนุนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนท่ีไดรับประทาน
อาหารกลางวันมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณแตาม
เกณฑแมาตรฐานที่ก าหนด 

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและโรงเรียน
เมืองรอยเอ็ด 
- ศูนยแพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- ศูนยแเด็กเล็ก 
คุมวัดเหนือ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

27 โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

-   เพื่อเปิดอาคารเรียนท่ีไดรับ
การจัดสรรงบจากกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น 
 

-  เปิดอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   เทศบาลมีอาคารเรียนท่ีด ี
และไดท าพิธีเปิดอาคาเรียน 
อยางเป็นทางการ 

งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

28 โครงการหลักสูตรสถานศึกษา   -  เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
-  เพื่อใหมีการฝึกอบรมครูใน
การพัฒนาการใชหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ 

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการ
ใชหลักสูตรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

140,000 
(งบอุดหนุน) 

 

140,000 
(งบอุดหนุน) 

 

140,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่มีมาตรฐาน 
-  ครูสามารถพัฒนาการใช 
หลักสูตรไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 

งานบริหารวิชาการ 
กองการศึกษา 

 
 
 

 
29 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ 
 

- เพื่อคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ
ดีเดน   จ านวน 250 คน 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  ไดครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและมาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ
 

งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

กองการศึกษา 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

30 โครงการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน   
 

-  เพื่อพัฒนาศูนยแเยาวชน
ตนแบบ ในการออกก าลังกาย
ภายในศูนยแเยาวชน 
 (เกาะกลางบึงพลาญชัย) 
ใหมีคุณภาพในการบริการ 
แกผูมาใชบริการ 

-  จัดหาอุปกรณแการกีฬาในการ
ออกก าลังกายภายในศูนยแ
เยาวชน (เกาะกลางบึงพลาญชัย) 
-  ซอมแซมครุภัณฑแและอุปกรณแ
ตาง ๆ ภายใน 
ศูนยแ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยว 
ของและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

-  ศูนยแเยาวชนตนแบบเป็นศูนยแ
ที่ดีสามารถใหบริการแกผูมาใช
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เป็นที่ยอมรับของบุคคล 
ทั่วไป 

งานบริหารวิชาการ 
กองการศึกษา 

 

31 โครงการลานดนตรี คนดีศรี
รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
และใชเวลาวางของนักเรียนให
เกิดประโยชนแ 
 

-  สนับสนุนการแสดงดนตรี ,กีฬา
ของนักเรียนและสถาน-ศึกษา 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแมากขึ้น 
 

-  ฝุายพัฒนา 
กองการศึกษา 

32 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนา 
ทองถิ่น (SBM) 
 

-  เพื่อสรางความเขมแข็งของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่นใหประชาชน
เรียนรูตลอดชีวิต 

-  แตงตั้งคณะกรรมการขั้น
พื้นฐาน  คณะกรรมการศึกษา
และชุมชนรวมวางแผนในการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

3,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  โรงเรียนตนแบบท่ีมีการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

ฝุายบริหาร 
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



1 โครงการจัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวด 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม 
 และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด 
-  จัดการแขงขันดนตรีพื้นเมือง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 
 

-  งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตแ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม 
 และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 
-  จัดประกวดขบวนแหสงกรานตแ 
-  จัดประกวด Miss 2 in 1 
-  จัดประกวด Perfect Man 
101 
-  จัดประกวดอาหารอีสาน 
-  จัดประกวดกิจกรรมชุมชน 
-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง 
-  จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนเมือง 
-  รางวัลสมนาคุณการแขงขัน 

 ประเภทตาง ๆ  
 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 
 

-  งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานประเพณ ี
แหเทียนเขาพรรษา 

- เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม   
  และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 
- จัดประกวดตนเทียนประเภท
แกะสลัก 
- จัดประกวดขบวนแหเทียน 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

108 
109 



- จัดประกวดธิดาเทียน 
- รางวัลสมนาคณุการประกวด
ประเภทตาง ๆ  

4 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดงานประเพณ ี
ออกพรรษา 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม 
 และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดขาวทิพยแ 
- ประกวดประดับประทีป 
โคมไฟ 
- ประกวดการรองสรภัญญะ
ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
- แขงขันดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิน่ 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด งานประเพณ ี
สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

-  เพื่อสงเสริขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป”   รวมกับสวนราชการสถาบัน 
การศึกษา ชุมชนประชาชนและองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามต านานเมือง
รอยเอ็ด 12 หัวเมือง โดยจัดประกวด
แขงขัน ดังน้ี 
- กระทงประทีปใหญ   ชิงถวย 
 พระราชทานสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

1,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,400,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

- รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 



 - กระทงอนุรักษแธรรมชาติ 
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหเมืองตามต านาน  12 เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ทาวทนตแ) , รัชกาลท่ี  5 , รัชกาลท่ี  6 ,  
พระยาสุนทรเทพกิจจารักษแ , สมเด็จยา,  
ศาลเจาพอหลักเมือง  ฯลฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะ 
เจาพอมเหศักดานุภาพ 
 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจา
พอมเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 
เขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

7 โครงการจัดงานบุญซ าฮะและ
เลี้ยงสักการะเจาพอหลักเมือง  

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด 
ศาลเจาพอหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 7) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

35,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 
เขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

8 โครงการกฐิน 101 กอง -   เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถิ่น 

-  สนับสนุนการจัดงานการถวาย
กฐินใหกับวัดตาง ๆ  ในจังหวัด
รอยเอ็ด จ านวน  101  กอง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

9 โครงการตักบาตรวันอาทิตยแ 
 

- เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

-  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร
รวมกันทุกวันอาทิตยแ  ณ  บริเวณ

20,000 20,000 20,000 -  ประชาชนเขตเทศบาลไดรวม
ท าบุญสงเสริมพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
ส านักพระพุทธ 

111 
110 



 
 
 

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรแ
รอยเอ็ด 
 

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)  ศาสนารอยเอ็ด 
สภาวัฒนธรรม 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



1 โครงการเก็บตัวฝึกซอม 
นักกีฬากอนเขารวมการ 
แขงขันกีฬานักเรียนองคแกร 
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
เตรียมความพรอมรางกาย
ของนักกีฬากอนเขารวมการ
แขงขันทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ท าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 
1. ฟุตบอล 12,14,16,18 ปีรุนละ 18 คน รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี รุนละ 12 คน รวม 48คน 
3. วอลเลยแบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี  รุนละ  
12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลยแบอลชายหาดชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ปี 
รุนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18  ปี  รุน
ละ  5  คน  รวม  40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 ปี  รุนละ  
4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ปี  รุนละ  6  คน  
รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี  รุนละ  15  
คน  รวม  120 คน 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 
 

- นักกีฬามีความพรอมที ่
จะเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ  โดยมี
นักกีฬาเขารวมท าการเก็บ
ตัวฝึกซอมครบทุกชนิดกีฬา 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวม -   เพื่อสงเสริมสนับสนุน -  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -   นักกีฬาไดเขารวมการ - งานการศึกษา 

112 
113 



การแขงขันกีฬานักเรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับประเทศ 
 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับประเทศ 
 

ระดับภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้ 
1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปี รุนละ 18 คน 
รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18  ปี  รุนละ 12  
คน รวม  48  คน 
3. วอลเลยแบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี  
รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลยแบอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16 ,18 ปี รุนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18 
ปี  รุนละ 5 คน รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 
ปี  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ปี   
รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี   
รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 
 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 
 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 
 
 

แขงขันกีฬานักเรียนองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับประเทศครบทุกชนิด
กีฬา 

นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-   เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
การแขงขันกีฬานักเรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ ครบทุก
ชนิดกีฬา ดังนี้ 
1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปีรุนละ18คน รวม 72คน 
2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18  ปี  รุนละ 12  คน รวม  
48  คน 
3. วอลเลยแบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี   

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-   นักกีฬาไดเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครบทุกชนิดกีฬา 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 



  รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 
4. วอลเลยแบอลชายหาดชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ปี 
รุนละ 2คน รวม 16 คน 
5.  เซปักตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18  ปี  รุน
ละ  5  คน  รวม  40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 ปี   
รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ปี   
รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี   
รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

 
 

 
 

 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ 

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ 
 

- จัดกิจกรรมตางๆ  ในวนัเด็ก
แหงชาติ  โดยเป็นคาด าเนินการ 
/คารางวัลและคาตอบแทน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ   

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

5 โครงการแขงขันเซปักตะกรอ 
พลาญชัยคัพ   

-  เพื่อสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน
ไดออกก าลังกายและเลนกีฬา 
-  เพื่อสงเสริมกีฬาเซปักตะกรอ 
- เพื่อเป็นการสรางเกราะปูองกันยา
เสพติด 
 

- จัดแขงขันเซปักตะกรอใหกับ
เด็ก  เยาวชน  ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปภายในจังหวัด
รอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม
ออกก าลังกาย และรวมแขงขัน
กีฬา 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 
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6 โครงการจัดการแขงขัน 
ฟุตซอล “พลาญชัยคัพ”   
 
 
 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 
 ไดออกก าลังกายและเลนกีฬา 
- เพื่อสงเสริมกีฬาฟุตซอลใหเป็น 
ที่รูจักยิ่งขึ้นและเป็นการสรางเกราะ
ปูองกันยาเสพติด 
 

- จัดแขงขันฟุตซอลใหกับเด็ก 
เยาวชน ตลอดจนประชาชน 
ทั่วไป ภายในจังหวัดรอยเอ็ด และ
จังหวัดใกลเคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม
ออกก าลังกาย   และรวมแขงขัน
กีฬาครบ 100%  จากผูเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ
และยุวกาชาดกลุมโรงเรียน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ท าใหเกิดการท างาน
รวมกันเป็นหมูคณะ 
-  ลูกเสือ- ยุวกาชาด ไดรับ
หลักสตูรการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ ครบ  100% 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

8 โครงการวันเยาวชน 
แหงชาติ 
 

-  ใหเด็กและเยาวชนไดเขารวม 
 กิจกรรมในเขตเทศบาล 
 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชน 
แหงชาติโดยเป็นคาด าเนินการ  
/ คารางวัล และคาตอบแทน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเขารวม 
 กิจกรรมและไดรับความ
เพลิดเพลิน 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

  9 โครงการอบรมทบทวน 
และชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

-  เพื่ออบรมทบทวนและชุมนุม
ลูกเสือชาวบาน 
 
 

-  จัดการอบรมทบทวนและ
ชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
เพิ่มขึ้น  

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

  10 โครงการประกวดวาดภาพชีวิต -  เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับชีวิต -  จัดกิจกรรมวาดภาพสัตวแน้ า  100,000 100,000 100,000 -  ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู - สถานแสดงพันธุแ 



สัตวแน้ าและธรรมชาติ 
 

สัตวแน้ าและสิ่งแวดลอม 
 

 1 ครั้ง/1  ปี 
 

(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) เกี่ยวกับชีวิตสัตวแน้ าเพิ่มขึ้น
และเกิดความเพลิดเพลิน 
 

สัตวแน้ า 
กองการศึกษา 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

11 โครงการแขงขันกีฬาส ี
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กได 
ออกก าลังกายและสรางความรัก 
ความสามัคคีในหมูคณะ 
-  เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน 
ไดแสดงความสามารถดานกีฬา 
ไดมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

-  จัดการแขงขันกีฬาในงาน 
แขงขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาชนิดตาง ๆ และเป็นการ
ออกก าลังกายเพื่อใหรางกาย
แข็งแรง   
-  คณะครูนักเรียน 
มีความรัก  ความสามัคค ี

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

12 โครงการฝึกซอมดนตรีหรือวง
โยธวาทิต 

-  เพื่อเขาคายฝึกซอมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตกอนเขารวมการ
แขงขันดนตรีหรือวงโยธวาทิตใน
รายการแสดงในงานตางๆ  
 

-  ฝึกซอมดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิต 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-   ผูเขารับการฝึกมีความช านาญ
ในการเลนวงดุริยางคแหรือ 
วงโยธวาทิต 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 

13 โครงการฝึกซอมและรวมการ
แขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดออกก าลังกาย 
-   เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนท่ีมี
ความสามารถทางดานกีฬาไดมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

-  ฝึกซอมและรวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ  กับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนไดเขารวมการออก
ก าลังกายและรวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ 
 

- งานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
กองการศึกษา 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

5.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน    
 

5.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1  
 
 

โครงการอบรมกลุมเสี่ยง
ในการปูองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธแ 
 
 
 

-  เพื่อใหประชาชนมีความรูและ
เขาใจ เกิดความตระหนักและ
สรางจิตส านึกในแนวปฏิบัติตน
เพื่อปูองกันโรคเอดสแไดถูกตอง 
-  เพื่อลดการแพรระบาดของผูติด
เชื้อรายใหมใหนอยลง 
-  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนให
ผูปุวยติดเชื้อเอดสแที่ไมมีผูดูแล
ชวยเหลือ 
 

-  อบรมประชากรกลุมเสี่ยง     
ในเขตเทศบาล  จ านวน 1 ครั้ง 
-  จัดงานวันเอดสแโลก ปีละ 1 ครั้ง 
-  ออกติดตามผูปุวยท่ีเปิดเผยตัว 
อยางนอย 3 ครั้ง 
 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ผูเขารวมอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น 
-  ลดการแพรระบาดของผูติด
เชื้อเอดสแรายใหมใหนอยลง  
 
 
 
 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

2  
 
 

โครงการปูองกันควบคุม 
โรคฉี่หนู 

-  เพื่อลดอัตราการปุวยตายดวย
โรคเลปโตสไปโรซีสในเขตเทศบาล 
-  เพื่อควบคุมก าจัดประชากรหนู
ใหลดลง 
-  เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองนา
อยู 

-  รณรงคแก าจัดหนูทุกชุมชน         
-  รณรงคแก าจัดหนูในตลาด    
เทศบาลฯทั้ง 3 แหง 
-  ออกประชาสัมพันธแเกี่ยวกับ   
โรคฉี่หน ู
 

80,000 
(งบ สปสช.) 

 

80,000 
(งบ สปสช.) 

 

80,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนในชุมชนมีความรู
และสามารถในการก าจัดหนูและ
การปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในครัวเรือนเพื่อ  
ปูองกันการเกิดโรคเลปโตสไปโร
ซิสและ อัตราปุวยดวยโรคเลป
โตสไปโรซีสลดลง 
3 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

120 
119 



2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

3 
 

โครงการรณรงคแปูองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อลดอัตราการปุวยและ
ตายดวยโรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 
-  เพื่อระดมความรวมมือจาก
ทุกองคแกรทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนและประชาชนใน
การปรับปรุง สิ่งแวดลอมเพื่อ
ก าจัด  ลูกน้ ายุงลาย 
-  เพื่อเผยแพรความรูความ
เขาใจในการปูองกันการเกิด
โรคไขเลือดออกใหประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญและ
อันตรายจากโรคไขเลือดออก 
 
 

-  รณรงคแควบคุมท าลายแหลง
เพาะพันธุแยุงลายและก าจัดลูกน้ า
ยุงลายพรอมพนสารเคมีก าจัดยุง
ใน  โรงเรียน / ชุมชน / ศาสน
สถาน / สวนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการปูอง 
กันและควบคุมโรคไขเลือดออก
แกครู แกนน านักเรียน กรรมการ
ชุมชน / อสม. และชุมชนในเขต   
เทศบาลฯ 
-  เปิดการรณรงคแปูองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกและจัด
กิจกรรมประกวดโรงเรียน/ชุมชน
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
-  สงเสริมการใชภูมิปัญญาทอง 
ถิ่นในการปูองกันและควบคุมโรค 

200,000 
(งบ สปสช.) 

 

200,000 
(งบ สปสช.) 

 

200,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนไดรับขาวสาร 
สถานการณแโรคไขเลือดออกจาก
สื่อ ไดอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง 
-  อัตราปุวยดวยโรค
ไขเลือดออก ไมเกิน  50 คน/ 
แสนประชากร 
-  อัตราความเสี่ยงตอการเกิด
โรคอยูในระดับที่ไมเป็นปัญหา
ดานสาธารณสุข 
-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน / 
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ    รวม
ปูองกันและควบคุมท าลายแหลง
เพาะพันธุแยุงลายอยางตอเนื่อง 
-  ลดปริมาณการใชสารเคมีใน
การก าจัดพาหะน าโรคจากปีท่ี
ผานมา 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการรณรงคแปูองกันและ
ควบคุมโรคโปลิโอ 

- เพื่อลดอัตราการตายและความ
รุนแรงของโรคติดตอในเด็กกลุม

- รณรงคแใหวัคซีนโปลิโอแกเดก็อายุ  
0-5  ปี  ในเขตเทศบาลเมือง

5,000 
(งบ สปสช.) 

5,000 
(งบ สปสช.) 

5,000 
(งบ สปสช.) 

- กลุมเปูาหมายไดรับวัคซีน
ปูองกันโรคโปลิโออยาง

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 



 
 
 
 
 
 

อายุ 0-5 ปี 
- เพื่อควบคุม ปูองกันการระบาด
ของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันทวงที 
- เพื่อใหประชาชนมีความรูและ
ตระหนักถึงความส าคัญของโรค
โปลิโอ 
 

รอยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ครอบคลุม  100 % 
- กลุมเปูาหมายไดรับการ
ดูแลทางดานสาธารณสุข 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

5 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูประกอบการคาในตลาด 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการคา
ในตลาดเทศบาลฯ ตระหนักและ
เอาใจใสในการดูแลสุขภาพดวย
ตนเอง 
 

- สงเสริมการออกก าลังกายของ
ผูประกอบการ 
-  รณรงคแคัดกรองสุขภาพ
ผูประกอบการ   
-  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- ผูประกอบการคาตระหนัก
และดูแลสุขภาพตนเองได 

งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการหนวยสาธารณสุข
สัมพันธแ 
 

-  เพื่อใหบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานท้ังการสงเสริมและการ
รักษาสุขภาพ 
-  เพื่อประชาสัมพันธแการ
ด าเนินงานดานสาธารณสุขของ
เทศบาลอันจะน ามาซึ่งการพัฒนา

-  ออกหนวยบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนตามชุมชนทุก 
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
-  ใหบริการดานสุขภาพตัด 
แตงผม 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนในชุมชนรูหลักใน
การดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอง
เกินรอยละ 50 ของประชากร
ทั้งหมดในชุมชน 
-  ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแแข็งแรง 

งานศูนยแบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

122 
121 



ตอไป 
-  เพื่อใหการบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนใหกับประชาชนท่ีอยู
หางไกลสถานพยาบาลของรัฐ 
 

-  ลดภาระสถานพยาบาลของ 
รัฐบาล 
 

7 
 
 

โครงการโรงเรียนสงเสริม  
 สุขภาพ 

-  เพื่อใหโรงเรียนเป็นสถานท่ี
สงเสริมสุขภาพนักเรียน   ครู  
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ
สมาชิกอื่นในชุมชน 

-  โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ          
12 โรงเรียนด าเนินการตาม
กระบวนการโรงเรียน สงเสริม 
สุขภาพ 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

-  โรงเรียนที่ไดมาตรฐาน   
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไมต่ า
กวารอยละ  100 

 งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 8 โครงการศูนยแเด็กเล็กนาอยู 
 

-  เพื่อใหเด็กประถมวัยในศูนยแ
เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยทุกมิต ิ
 

-  ประชุมชี้แจงผูบริหาร/ 
ผูเกี่ยวของ 
-  ฝึกอบรมผูดูแลเด็ก  6   แหง 
-  ประเมินรับรองมาตรฐาน     
นิเทศ ติดตาม 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เด็กปฐมวัยในศูนยแเด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัยทุกมิติ  ไมต่ า
กวารอยละ  80 
 

 งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 

 9 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ        
การด าเนินงานสรางสุขภาพ          
ในชุมชน 

-  เพื่อใหองคแกรชุมชนสามารถ
ด าเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน
ได  สอดคลองกับการสราง

-  อบรม วิชาการตอเนื่องและ
นิเทศงาน  เดือนละ  1  ครั้ง 
-  นิเทศศูนยแสาธารณสุขมูล

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

-   ผูน าชุมชน อสม. เยาวชนมี
ความรูความเขาใจในการ
ด าเนินงานสรางเสริมสุขภาพใน

 งานศูนยแบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและ



 
 

 
 

สุขภาพแหงชาต ิ
 
 

ฐานชุมชน 
-  ประกวดชุมชนสรางสุขภาพ
ดีเดน 
 
 

ชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 100 สิ่งแวดลอม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนยแสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 
 
 
 
 

-  เพื่อสนับสนุนประชาชนมีสวน
รวมในการด าเนินการสรางเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน 
 

-  ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
ดีเดน  1  ชุมชน 
- ส ารวจวิเคราะหแปัญหาความ
ตองการของชุมชน 
-  สนับสนุนงบประมาณแก
ชุมชนด าเนินการตามปัญหา
ความตองการ 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีชุมชนตัวอยางในการ
ด าเนินงานสรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชนอยางนอย   1   ชุมชน 
 

 งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 

 11 
2 

 
 
 

โครงการรณรงคแดาน 
ทันตสาธารณสุข 
 
 

-  เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและเอาใจใสในการ
ดูแลสุขภาพในชองปาก 

-  ใหบริการทันตกรรม 
-  ใหทันตสุขศึกษาแก
ประชาชนท่ัวไป   ไมต่ ากวา  
200  คน 

20,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

20,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

20,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

-  ประชาชนท่ัวไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก  ไมต่ า
กวา   200 คน 

  งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

12 โครงการอบรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อให  อสม.  มีความรูการ 
บริหารจัดการดานสาธารณสุข 

-  ฝีกอบรม  อสม. ทุกชุมชน   
รวม  200  คน 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อสม.  มีความรูความสามารถ 
เพิ่มขึ้น 

 งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

123 
124 



   
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

13 
 

โครงการจัดงานวันอาสา 
สมัครสาธารณสุขแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางขวัญก าลังใจแก
อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เมืองและประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงาน ดีเดน 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดงานเฉลิมฉลองวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ  
1 ครั้ง 
-  ประกาศเกียรติคุณ อสม. ที่
ปฏิบัติงานดีเดนเป็นประโยชนแ
ตอสังคมและชุมชน 
-  มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก  
อสม. ที่ปฏิบัติงานตอเนื่องเป็น
เวลานาน 
-  น าเสนอผลการด าเนินงาน
ของ  อสม. / ชุมชน 
-  ประชุมประจ าปีของสมาชิก
ชมรม อสม. คัดเลือกประธาน
ชมรม/กรรมการ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อาสาสมัครสาธารณสุขมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ดีขึ้น 
 

  งานสงเสริม
สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

125 
126 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการสงเสริมการออก   
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

-  เพื่อใหการออกก าลังกาย
เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
ลดโรค ลดคาใชจายจากการ
เจ็บปุวย 
 

-  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมออก ก าลัง
กายในชุมชน/โรงเรียน อยางนอย
ชุมชนละ  1  ชมรม 
-  ตรวจสมรรถภาพสมาชิกชมรมออก
ก าลังกาย 
-  ปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกาย 
-  อบรมผูน าออกก าลังกาย 
 

30,000 
 (งบ สปสช.) 

 
 
 

30,000 
 (งบ สปสช.) 

 
 
 

30,000 
 (งบ สปสช.) 

 
 
 

-  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถลดคาใชจาย
จากการเจ็บปุวยได 
 

 งานสงเสริมสุขภาพฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 

15 โครงการรณรงคแงดสูบบุหรี ่ -  เพื่อลดการเจ็บปุวยดวย
โรคมะเร็งทางเดินหายใจ  
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
-  เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม 
-  เพื่อเสริมสรางใหเยาวชน     
หางไกลยาเสพติด 

-  จัดกิจกรรมรณรงคแวันงดสูบบุหรี่โดย
นักเรียน เยาวชน และประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 1  ครั้ง 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

- อัตราการเจ็บปุวยดวย
โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดลง ของ ผูปุวยทั้งหมด 
- นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปตระหนัก 
ถึงพิษรายของบุหรี่ 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

16 
 
 
 
 

 

โครงการเกงกอนเกิด 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมใหมารดาและ
ทารกไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสม 
-  เพื่อกระตุนใหผูปกครอง
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง 
-  เพื่อใหหญิงวัยเจริญพันธุแ
สามารถวางแผนครอบครัว
และคุมก าเนิดไดอยาง
เหมาะสม 
 

-  ส ารวจหญิงวัยเจริญพันธุแ            
ปีละ 1  ครั้ง 
-  ส ารวจหญิงตั้งครรภแ ติดตามให
ค าแนะน า  รวมกับ  อสม. 
-  เฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโต 
เด็ก 0-5 ปี รวมกับ อสม. ให
อาหารเสริมส าหรับเด็กท่ีน้ าหนัก
ต่ ากวาเกณฑแ 
-  ติดตามเยี่ยมมารดา ทารก และ
หญิงตั้งครรภแที่บาน 
-  จัดกิจกรรมรณรงคแเนื่องในวัน
แมแหงชาติ 
 
 
 

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

150,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
 

 -  งานสงเสริม
สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

17 โครงการสงเสริมสุขภาพ            
ผูสูงอาย ุเทศบาลเมือง

-  เพื่อดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
แบบองคแรวม 

-  ส ารวจจ านวนผูสูงอายุจัดท า
ทะเบียน 

300,000 
(งบ สปสช.) 

300,000 
(งบ สปสช.) 

300,000 
(งบ สปสช.) 

-  ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม
เดือนละครั้งอยางนอยรอย

  งานสงเสริมฯ 
กองสาธารณสุขและ

128 
127 



รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ชมรมผูสูงอายุสามารถดูแล
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ
องคแรวมไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
-  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการ 
ทางสังคมอันเป็นประโยชนแ 
 
 
 

-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมใน 
ชมรมผูสูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพ 
-  สงเสริมผูสูงอายุมีความรูในการ  
ดูแลสุขภาพตนเองเดือนละ 1 ครั้ง 
-  สงเสริมการออกก าลังกาย 
-  สงเสริมการถายทอดภูมปิัญญา
ผูสูงอายุดานตาง ๆ 
-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมเยี่ยมเยียนผูสูงอายุในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
-  สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

   ละ 50 ของจ านวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด 
-  ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีพึง
ประสงคแ 
 

สิ่งแวดลอม 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

18 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงคแปูองกันและ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน
ในเด็กและเยาวชน  

-  เพื่อลดจ านวนผูปุวยท่ีปุวย 
ดวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
-  เพื่อลดภาวะแทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 

-  ส ารวจสถานสุขภาพ 
ประชาชนในชุมชน 
-  รณรงคแใหความรูเกี่ยวกับ 
โรคเบาหวาน การดูแลรักษา,  
การฟื้นฟูสุขภาพ, อาหาร 
-   การออกก าลังกาย 

300,000 
(งบ สปสช.) 

 

300,000 
(งบ สปสช.) 

 

300,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
โรคมากขึ้น 
-  ประชาชนไดรับการส ารวจ    
ไมนอย  รอยละ 80 
 

 -  งานสงเสริม
สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 



 
 
 
 

-   รณรงคแควบคุมและปูองกัน
ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 

 
 

19 โครงการรณรงคแปูองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก  เขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อปูองกัน/ควบคุมภยันตราย
จากโรคไขหวัดนกเกิดแกฝูงสัตวแ
และประชาชน 
 

-  ฉีดพนยาฆาเช้ือโรคไขหวัด
นก  ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
-  ส ารวจสัตวแปีกในเขต
เทศบาลฯ 
 

25,000 
(งบ สปสช.) 

 

25,000 
(งบ สปสช.) 

 

25,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนและสัตวแในพื้นที่
เปูาหมาย  ปลอดภัยจากโรค
ไขหวัดนกครอบคลุมพื้นท่ีใน 
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
 

-  งานสัตวแพทยแ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

20 โครงการแพทยแทางเลือก 
 

-  เพื่อสงเสริมการใชสมุนไพร
ไทย 
-  เพื่อลดการใชยาสังเคราะหแ
และลดคาใชจายจากการ
รักษาพยาบาล 
 

-  จัดสวนสมุนไพรสาธิต ณ ศูนยแบริการ
สาธารณสุขท้ัง  3  แหง 
-  รณรงคแปลูกและใชสมุนไพรไทยใน
ชุมชนและสมุนไพรสาธิต ณ ศสมช. 
-  ใหความรูแก  อสม. เพื่อขยายผล 
-  ศึกษาดูงานดานสมุนไพรและ
การแพทยแแผนไทย  1  ครั้ง 
-  บริการยาสมุนไพร   
-   สงเสริม สนับสนุนแพทยแแผนไทย 
ใน  ศสมช. 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครัวเรือนปลูกและใชสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 
 

-  งานศูนยแบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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21 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น 

-  เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในระดับทองถิ่น 

-  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น   1  กองทุน 
 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการการแพทยแและ
สาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 

-  งานศูนยแบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

22 โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอรอยเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
บริโภคอาหารและน้ าท่ีไม
สะอาดซึ่งสาเหตุจากราน 
จ าหนายอาหาร/โรงอาหาร
และแผงลอยจ าหนายอาหาร 
- เพื่อสงเสริมการจัดบริการ
อาหารใหถูกสุขลักษณะโดยมี
การบริการอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยแกผูบริโภค 
- เพื่อสงเสริมบทบาทของ
ชมรมผูประกอบการรานคา
อาหารในการด าเนินงาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย 

- ส ารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของรานอาหาร 
- ตรวจแนะน า รานอาหารและแผงลอย
จ าหนายอาหาร ตามเกณฑแมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย(CFGT) 
- ตรวจสุขภาพอานามัยสวนบุคคลของ
ผูสัมผัสอาหาร 
- จัดอบรมดานสุขาภิบาลอาหารไดแก 
ผูประกอบการรานอาหาร 
- จัดตั้งชมรมผูประกอบการรานอาหาร
แผงลอยจ าหนายอาหาร 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน และขอบหมาย
สัญลักษณแ 
- จัดมหกรรมรณรงคแอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนมีความรูความเขา
ในการบริโภคอาหารมากข้ึน 
-  อัตราการเจ็บปุวยลดลง
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
 

- งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-   เพื่อรณรงคแปรับปรุง
สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของสถานประกอบการ
สุขภาพ 
- เ พื่อใหผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
โรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ 
-  เพื่อเฝูาระวังเหตุเดือดรอน 
ร าคาญจากสถาน
ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

- ส ารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ 
- อบรมสงเสริมความรูดานการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานบริการ/
โรคติดตอ,อุปกรณแเครื่องมือ/การ
จัดบริการที่สะอาดและปลอดภัย 
- ตรวจแนะน าสถานประกอบการใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
-  จัดตั้งชมรมและสรางเครือขาย
ผูประกอบการ เขตเทศบาล 
- ตรวจสุขภาพ แกผูประกอบการ 
 
 
 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  เพื่อใหผูประกอบการไดรูถึง
ความสะอาดและสถานบริการ
ที่มีคุณภาพ 
-  ผูประกอบการตองเขาใจกับ
สิ่งที่ลูกคาตองการ และมี
ความรูความเขาใจใน
สิ่งแวดลอมและปูองกัน
โรคติดตอได 

- งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

24 โครงการปูองกันและควบคุม
วัณโรค 

- เพื่อใหประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของโรควัณโรค 
-  เพื่อลดอัตราการปุวยดวย
โรควัณโรค 

-  อบรมใหความรูแกนักเรียน 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
-  ตรวจคัดกรองผูปุวยวัณโรค 
-  จัดนิทรรศการ 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของโรควัณโรค 
-  ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดโรคลดลง 
 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

25 โครงการปูองกันควบคุมโรค
และแกไขภาวะโลหิตจาง 

-  เพื่อควบคุมปูองกันและ
แกไขภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน 
 
 

-  ประชุมชี้แจงครูอนามัยในโรงเรียน 
-  ออกตรวจเลือดนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

-  กลุมเปูาหมายไดรับการดูแล
จากเจาหนาที่สาธารณสุข 
- กลุมเปูาหมายมีพฤติกรรม
การบริโภค อาหารที่ดีขึ้น 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

26 โครงการตรวจคัดกรองผูปุวย
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม 

-  เพื่อลดอัตราการปุวยตาย
ดวยโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม 
-  เพื่อใหประชาชนตระหนัก
และดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
 

-  ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี
กลุมเปูาหมาย 
-   จัดอบรมเจาหนาท่ี   อสม. 
-  จัดนิทรรศการ 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

-  กลุมเปูาหมายไดรับการดูแล
ดานสาธารณสุข 
-  ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม
และมะเร็งปากมดลูก 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

27 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไขหวัดใหญสายพันธุแใหม 

-   เพื่อปูองกันการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุแ
ใหม 
-  เพื่อใหความรูความเขาใจ
แกประชาชนในการปูองกัน
โรคไขหวัดใหญสายพันธุแใหม 
 

- จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอมรวมทั้งในการเสริมสราง
พฤติกรรมสุขภาพใหตระหนักและ
ความส าคัญของโรคในกลุมเปูาหมาย 
- จัดประชุมช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ
สถานการณแและแนวทางจัดการแกไข
ปัญหาของโรคเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นใน
พื้นที่ 
- จัดตั้งศูนยแปฏิบัติการเฉพาะปูองกัน
ควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุแใหม ชนิด AH1N1 
-  ฝึกซอมแผนการปูองกันควบคุมการ
แพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุแ
ใหม ชนิด AH1N1 รวมกับหนวยงานทาง
ราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

-  ประชาชนไดความรูเกี่ยวกับ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุแใหม
และไดดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
-  ประชาชนเขาใจถึง
สถานการณแปัญหาของโรคเมื่อ
มีการระบาดเกิดขึ้นสามารถ
ปูองกันไดอยางทันทวงที 

งานปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการบานพักสุนัขจรจัด   -  เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของ -  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต 30,000 30,000 30,000 -  ลดจ านวนสุนัขจรจัดในเขต -  งานสัตวแพทยแ  



เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

สุนัขจรจัดในเขต เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
-  เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาใหลดลงหรือหมดไป 
 

เทศบาลฯ จ านวน 100 ตัว/ปี 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 
 

เทศบาลฯ  
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

2 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงคแฉีดวัคซีน    
ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธแให
ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึง
อันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัข
บา 
-  เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบาให
ลดลงหรือหมดไป 
 
 
 

-  ฉีดวัคซีน ปูองกันสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จ านวน 1,500 ตัว 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 
 

-    ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เขาใจและตระหนักถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบา   
-  สุนัขและแมวไดรับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา ไม
นอยกวา รอยละ 80  ของ
จ านวนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลฯ 
 

-  งานสัตวแพทยแ     
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการท าบุญตลาดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 

-  เพื่อเป็นสิริมงคลแกพอคา - 
แมคาและผูประกอบการ 
-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางพอคา-แมคา และผู 
ประกอบการคากับสวนราชการ 
 

-  ท าบุญตลาดสระทอง 
และท าบุญตลาดทุงเจริญ 
 ปีละ  1   ครั้ง  
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  พอคา-แมคา  และ
ผูประกอบการมีก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ 
-  เป็นสิริมงคลแกพอคา-แมคา
และผูประกอบการ 

-  งานสุขาภิบาล  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

135 
136 



4 โครงการท าบุญโรงฆาสัตวแ    
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการอุทิศสวนกุศลให
สัตวแที่สงเขาฆาในโรงฆาสัตวแ 
-  เพื่อเป็นสิริมงคลแก
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฆาสัตวแ 
-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางเทศบาลฯและ
ผูประกอบการ 
 
 

-  ท าบุญโรงฆาสัตวแ   โดย
ท าบุญเลี้ยงพระปีละ 1 ครั้ง 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 
 

  

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

-  สัตวแที่เขาฆาในโรงฆาสัตวแ
เทศบาลไดรับสวนกุศลจากการ
ท าบุญตามแนวความเช่ือของชาว
พุทธศาสนา 
-  เจาหนาท่ีและผูประกอบการมี
ขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
-  ผูประกอบการฆาสัตวแพนักงาน
เจาหนาท่ีเทศบาลฯ   /ประชาชน 
ไดท าบุญรวมกัน  ปีละ 1 ครั้ง 
 

  งานสัตวแพทยแ     
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 5 
 
 
 

 
 
 

โครงการจางเหมาท าความ
สะอาดตลาด  ถนน  และ
สถานท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-   เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
-  เพื่อใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการรักษาความสะอาดตลาด
สดเทศบาลฯ 
-  เพื่อใหการรักษาความสะอาด
ในตลาดเกิดประสิทธิภาพ 
 

-  จางเหมาบุคคลท าความ
สะอาด ถนนตลาดและ
สถานท่ีสาธารณะในชุมชน
เขตเทศบาล   
ปีละ  12  ครั้ง 
 

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  บานเมืองสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอย 
 
 

-  งานธุรการ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 

 

 6 
 
 

โครงการสงเสริมการผลิตก฿าซ
ชีวภาพในโรงฆาสัตวแ 
 

-  เพื่อเป็นเช้ือเพลิงทดแทนการ
ใชน้ ามันดีเซลในการตมน้ ามันใน
โรงฆาสัตวแ 

สงเสริมการผลิตก฿าซ
ชีวภาพในโรงฆาสัตวแ  ดังนี ้
-  กอสรางโรงหมักก฿าซ

600,000 
 

400,000 

- 
 

- 
 

-  ลดคาเช้ิอเพลิงในโรงฆาสัตวแ 
ปีละ  480,000  บาท  (คาน้ ามัน
ดีเซลในการตมน้ ารอนลวกสุกร) 

  งานสัตวแพทยแ     
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 



 
 

 
 
 
 

-  เพื่อลดปัญหามลภาวะจาก 
มูลโค สุกร 
 
 

ชีวภาพ 
-  น ามูลสัตวแมาหมักเป็น
ก฿าซชีวภาพใชแทน
เชื้อเพลิง 
 

(งบเทศบาลฯ) 
200,000 

(งบ สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม) 

-  บ าบัดน้ าเสียจากโรงฆาสัตวแ
กอนปลอยลงสูแหลงน้ าธรรมชาต ิ

 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 
 

โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดสด นาซื้อ       
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อกระตุนผูประกอบกิจการ
ในตลาดใหเกิดการพัฒนาดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดพิษ ปลอดภัยของอาหาร
และคุมครองผูบริโภคอยาง
ตอเนื่อง 
-  สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
จากทุกสวนท่ีเกี่ยวของในการ
พัฒนาตลาดสดใหผานเกณฑแ     
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
-  สรางกระแสความตื่นตัวแก
ประชาชนและผูบริโภคในการ
สรางสุขภาพรูจักเลือกจับจาย
สินคาในสถานท่ีที่สะอาดได
มาตรฐานและซื้อสินคาท่ี 

-  จัดอบรมใหสุขศึกษาแก
ผูประกอบการคาในตลาดสด    
เทศบาลฯทั้ง 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
บุคคล  ไมนอยกวารอยละ  80 
 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

138 
137 



ปลอดภัย ไดคุณคา 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 
 

โครงการรณรงคแพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแตงผม-เสริมสวย 
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงคแใหผูประกอบการ
สถานบริการแตงผม-เสริมสวยมี
ความรูและใหความส าคัญใน
การจัดใหบริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
-  เพื่อรณรงคแใหผูประกอบการ
สถานบริการแตงผมเสริมสวย
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในสถานบริการแตงผมเสริมสวย
ใหดีขึ้น 
-  เพื่อรณรงคแใหประชาชน
ผูรับบริการดานแตงผมเสริม
สวยไดตระหนักในการรับ
บริการดวยความปลอดภัย 
 
 

-  จัดกิจกรรมออกส ารวจและ
ประเมินผลดานสุขาภิบาลราน
แตงผม-เสริมสวยภายในเขต     
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด         
จ านวน 100 ราน 
-  จัดกิจกรรมมอบปูายสถาน
บริการแตงผม-เสริมสวยท่ีผาน
เกณฑแมาตรฐานสุขาภิบาล 
-  ประชาสมัพันธแสถานบริการ
แตงผมเสริมสวยท่ีผานเกณฑแ      
มาตรฐานสุขาภิบาล 
-  การอบรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ  แตงผม  เสริมสวย 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

  
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

-  สถานบริการแตงผมเสริมสวย
มีการปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมภายในรานไมนอย
กวา รอยละ 70  ของรานแตง
ผม  เสริมสวย   
 
 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 140 
139 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 
 

โครงการรณรงคแสุขานาใช 
(Healthy  Toilet) 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขาใน
ส านกังานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และยกระดับใหไดมาตรฐานสวม
ของกรมอนามัย 
-  เพื่อใหผูใชบริการหองสุขาใน
ส านักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดใชบริการหองสุขาท่ีสะอาด
ปลอดภัยและสงเสริมสนับสนุนให
มีการบ ารุงักษาและท าความ
สะอาดสวมเป็นประจ าอยาง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมสุขานาใช  ดังนี ้
-  รณรงคแสรางจิตส านึกการใช
หองสุขาใหแกพนักงาน 
เทศบาลฯ 
-  ประกวดหองสุขานาใช 
-  สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
-  อาคารส านักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
-  สวนสาธารณะ , พิพิธภัณฑแ
สัตวแน้ า 
-  ตลาดสดในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

  
 

-  สุขาในส านักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเกิดการพัฒนาได
ตามเกณฑแของกรมอนามัย 
-  ผูใชสุขามีความตระหนักและ
ใหความรวมมือในการรักษา
ความสะอาด 
 

-  งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคแปูองกัน 
ยาเสพติด ในโรงเรียน 

-  เพื่อใหนักเรียนรูจักโทษของยา
เสพติด 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จ านวน  100 คน  ให
หางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด หางไกลจากสิ่งเสพติด
ใหโทษ 
 

งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมครูวิทยากร 
แกนน ายาเสพติด   
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ในการเป็นครู
วิทยากรแกนน า 
ยาเสพติด  
 

-  อบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพ-
ติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

37,000 
(งบอุดหนุน) 

 

37,000 
(งบอุดหนุน) 

 

37,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-  พนักงานครูเทศบาลแกนน า 
ยาเสพติดสามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

งานโรงเรียน 
กองการศึกษา 

 

3 
 

โครงการรณรงคแและปูองกัน
ยาเสพติดในชุมชน                                             
 

-  ปูองกันการแพรระบาดของ 
ยาเสพติดในชุมชน 

-  รณรงคแ  ปูองกัน  โดยจัดกิจกรรม
ตาง ๆ  ใน  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   ประชาชนมีสวนรวมในการ
ปูองกันการแพรระบาดของ 
ยาเสพติด   
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

4 
 

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น 
ทองที่ ตานภัย ยาเสพติด 
 

-  เพื่อกระชับความสัมพันธแของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองรอยเอ็ด 

-  จัดสงบุคลากรทั้งหมดขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองรอยเอ็ดรวมแขงขันกีฬาทองที ่
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ความสัมพันธแระหวางองคแกร
เพิ่มขึ้น 
-  บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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1 โครงการออกตรวจเครื่อง 
เคมีดับเพลิง 
 

  -  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 
  มั่นใจในดานการปูองกันและ 
  ระงับอัคคีภัย 
 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง
ที่ติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาล อยางนอยปีละ  1  ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  ท าใหมีเครื่องเคมีดับเพลิงท่ี
ติดตั้งไวสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ     
 เขตใกลเคียงมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยแสินเพิ่มขึ้น 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
 

  - เพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัย 
 กับอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 
   9  ประเภท 
 - เพื่อใหเจาของหรือ  
   ผูประกอบการรูจักวิธีการ 
   ระงับอัคคีภัยในเบื้องตน 
 
 

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

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

  -  การเกิดอัคคีภัยตามอาคารที ่
 มีความเสี่ยง 9 ประเภท ลดลง 
 -  ประชาชนในเขต เทศบาล 
 และเขตใกลเคียงมีความ   
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน  
 เพิ่มขึ้น 

 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการออกตรวจทอธาร
ประปาดับเพลิงรวมกับการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขา

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 
มั่นใจในดานการปูองกันและ 
ระงับ อัคคีภัย 

-   ออกตรวจสอบทอธารประปา
ดับเพลิงรวมกับ  การประปาสวน
ภูมิภาคสาขารอยเอ็ดที่ติดตั้งตามถนน

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ท าใหทอธารประปาดับเพลิงท่ี
ติดตั้งไวสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 



รอยเอ็ด 
 

 สายตาง ๆ ในเขตเทศบาล อยางนอย 
ปีละ  1  ครั้ง 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 - ประชาชนในเขต เทศบาล
และเขตใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
เพิ่มขึ้น 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการจัดท าแผนปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีแผนแมบทใชในการ
ฝึกซอม ท้ังนี้เพื่อใหการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยเป็นไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อแจกจายใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการประสานงาน 
การปูองกันภัยฝุายพลเรือนท่ี
อาจเกิดขึ้น 

-  จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน
พรอมฝึกซอมตามแผน  ดังนี.้- 
1)  แผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จ านวน 60 เลม โดยการ  ฝึกซอมตาม
แผนอยางนอยปีละ 3 ครั้ง 
2)  แผนเฉพาะกิจปูองกันอัคคีภัยชวง
ฤดูหนาวและฤดูแลง จ านวน  60  เลม 
3)  แผนเฉพาะกิจปูองกันอุทกภัย  
และวาตภัย  จ านวน 60 เลม 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
  

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 
  ในดานการปูองกันและระงับ
ภัยของเทศบาลเพิ่มขึ้น 
     
   

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

 

โครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของรวมกันปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
    

 -  ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของรวมกันปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยแบบบูรณาการ  ซึ่งมีองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ขารวมโครงการ  
ดังนี ้
1.  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2.  อบต.เหนือเมือง 

200,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

-  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณแในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัย 
-  ประชาชนในทองถิ่นมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยแสิน
เพิ่มมากข้ึนและเกิดความ

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
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   3.  อบต.รอบเมือง 
4.  อบต.ดงลาน 
โดยแตละ อปท.จัดสรรงบประมาณตาม
ขอตกลง MOU  จัดตั้งเป็นศูนยแ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

   เชื่อมั่นในการปฏิบัต ิ
งานของเจาหนาท่ี 
-  ประหยัดงบประมาณ  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
 
 
 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร. ที่  
   ผานการฝึกอบรมทั้ง 8 รุน 
ไดฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ความรูทักษะและความ 
ช านาญในการปฏิบัติหนาท่ี 

 -  ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 
ปูองกัน ภัยฝุายพลเรือน   จ านวน 
200 คน  พรอมทั้งศึกษาดูงาน 
 

- 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 

  - สมาชิก อปพร.มีทักษะและ 
  ความช านาญตลอดจนมี   
  ความรูใหม ๆ และวิสัยทัศนแ 
  เพิ่มมากข้ึน 
 
    

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

7 
 
 
 
 

 

โครงการฝึกซอมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย พ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

-  เพื่อเตรียมการในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในแตละชุมชน 
-  เพื่อก าหนดหนาที่รับผิดชอบ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
-  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน

-  จัดท าโครงการฝึกซอมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยใหครอบคลุมทุก
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดโดยการด าเนินการรวมกับ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนท่ีที่
ตอเนื่องกับพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในชุมชนตาง ๆ  
เกิดความเชื่อมั่นในดานการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
 และใกลเคียงมีความเขาใจและ
สามารถระงับอัคคีภัยเบื้องตนได 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 



 
 

การปูองกันและระงบัอัคคีภัย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

-  สถิติการเกิดอัคคีภัยลดลง 
 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาศูนยแ  
อปพร. ตนแบบ 

-  เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนยแ  
อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ให
เหมาะสมกับภารกิจหนาท่ี 
-  เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนยแ อป
พร.สูความยั่งยืน สรางความสงบสุข
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
ของชุมชนทองถิ่น 
-  เพื่อเป็นศูนยแรวมสมาชิก อปพร. 
-  เพื่อใหบริการประชาชนและ
เผยแพรความรูดานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

พัฒนาและปรับปรุงศูนยแ อปพร. 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหเป็นศูนยแ  
อปพร. ตนแบบ โดยมีองคแประกอบ  4  
ดาน ดังน้ี 
1.  ดานอาคารสถานท่ี เชน หอง
อ านวยการ  หองสั่งการ สวนบรกิาร
ประชาชน หองเก็บเครื่องมือ ฯลฯ 
2.  ดานการบริหารจัดการ 
3.  การบริการประชาชน 
4.  ดานสวัสดิการสมาชิก อปพร. 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ศูนยแ อปพร. เทศบาลฯ 
สามารถใหบริการและประชาชน
เชื่อมั่นในการใหบริการของ  
อปพร. 
-  สมาชิก อปพร. มีขวัญ 
ก าลังใจที่ดีในการชวยเหลือ 
และรักษาไวซึ่งชีวิตและ
ทรัพยแสินของชุมชนทองถิ่น 
 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 โครงการสาธิตใหความรู 
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยสถานท่ีสังกัด
เทศบาล 
 
 
 

-  เพื่อใหประชาชนท่ัวไปและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ไดมี
ความรูในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน 
-  เพื่อใหบุคลากรสามารถใช
เครื่องมืออุปกรณแที่มีอยูในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนได 
 

-   สาธิตพรอมใหความรูในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยกับ
ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯ  เชน ตลาดสดเทศบาลฯ , 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ , 
ส านักงานเทศบาลฯ  เป็นตน 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
เทศบาลฯมีความรูและเขาใจใน
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตน 
-  ประชาชนท่ัวไปเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
เขาใจในการใชเครื่องมือ 
อุปกรณแระงับเหตุเบื้องตน 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดกิจกรรม 
วัน อปพร. 

-  เพื่อเป็นการชุมนุมของสมาชิก  
อปพร. และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชนแ 

-  ใหสมาชิก อปพร. ไดมารวม
กิจกรรมในงานวัน อปพร. และ 
ไดมีสวนรวมในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชนแตอสังคมสวนรวม   

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

  

-  สมาชิก อปพร. รวมทั้ง
ประชาชนไดส านึกถึงความ
เสียสละ ความสมานฉันทแ ความ
รัก ความผูกพัน ความสามัคคี 
และความรับผิดชอบตอสังคมใน
การปฏิบัติงานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเพื่อประเทศชาติ 

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

11 
 

โครงการฝึกอบรม 
อปพร.  

-  เพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
รุนใหม ใหมีความรูทักษะความ 
สามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
อปพร. ไดอยางแทจริง 
-  เพื่อเป็นก าลังเสริมให
เจาหนาท่ีงานปูองกันฯในการ
ปฏิบัติหนาท่ีปูองกันฯ ตาง ๆ 

-  ฝึกอบรมสมาชิก  อปพร. รุนใหม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด จ านวน  1  รุน  รวม  80  
คน 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-   ไดสมาชิก อปพร. เพิ่มในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ของศูนยแ อปพร. 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และเป็น
ก าลังเสริมใหกับเจาหนาที่งาน
ปูองกันฯ 
  -  ประชาชนเกิดความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

12 โครงการจัดตั้งศูนยแปฏิบัติการ
รวมปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม
และสงกรานตแ 
 
 
 

-  เพื่อเป็นการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเบื้องตนใน
ระดับพื้นท่ีและบริการอ านวย
ความสะดวกแกผูที่ใชเสนทางใน
พื้นที่ในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานตแ 

-   จัดตั้งศูนยแปฏิบัติการรวมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและสงกรานตแ 
-  ตั้งจุดสกัดกั้นและจุดบริการ
ภายใน  
-  จัดเจาหนาที่ประจ าศูนยแฯ ตลอด 
24 ช่ัวโมง คอยแนะน าควบคุมและ
ชวยเหลือผูที่มีปัจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนท่ีใชรถใชถนนไดรับ
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยแสิน 
-  จ านวนอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลลดลง 
-  ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใชเสนทางในพื้นที่ 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

13 
 

โครงการสั่งใชสมาชิก  
อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหสมาชิก อปพร. ที่
ผานการฝึกอบรมไดปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
    
   

 1)  ชุดอาสาสมัครจราจรจัดสมาชิก อปพร.  
2 ชุด ๆ ละ 2 คนปฏิบัติหนาที่จราจรหนา
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 12  แหง  
-  ออกปฏิบัติหนาที่ทุกวันท าการในชวงเชา
ตั้งแตเวลา 06.30 – 08.30 น. และ 15.00 – 
17.00 น. โรงเรียนละ  2  คน 
2)  ชุดเตรียมพรอมประจ าศูนยแ อปพร. 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดสมาชิก อปพร.  
ปฏิบัติหนาท่ีประจ าศูนยแ อปพร.เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สัปดาหและ 5 วัน (จันทรแ-ศุกรแ) วันละ 
2 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตั้งแตเวลา  
08.30 – 24.00 น. เพื่อติดตอประสานงาน
กิจการของศูนยแ อปพร. กับหนวยงานอื่น  
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นก าลังเสรมิใหกับ
เจาหนาท่ีงานปูองกันฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

400,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ  
 มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสินเพิ่มขึ้น 
-  ประชาชนเช่ือมั่นในการ  
ปฏิบัติงานของ อปพร.  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   3)    ชุดประจ าศูนยแปฏิบัติการรวม      

150 
149 



ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและสงกรานตแ 
-  จัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาท่ี
ประจ าศูนยแฯ รวมกับเจาหนาท่ีที่
เกี่ยวของ เพื่อบริการประชาชนในการ
ใชรถใชถนน  ชวงเทศกาล ปฏิบัติ
หนาท่ีเป็น  2  ชวง คือ ชวงเทศกาลปี
ใหม  7  วัน  และชวงเทศกาล
สงกรานตแ  7  วัน  รวม  14  วัน  
ปฏิบัติหนาท่ีวันละ  4  คน  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด  24  
ช่ัวโมง 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องตนใหแกสถาน
ประกอบการในเขต 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหพนักงานในสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ 
อัคคีภัย 

- ฝึกอบรมพนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยในเขต
เทศบาฃ  จ านวน 60  คน  
 
 

30,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- - -  พนักงานในสถาน
ประกอบการมีความรูความ
เขาใจในการระงับอัคคีภัยและ
ลดการสูญเสียชีวิตทรัพยแสินของ
ประชาชน  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 



15 
 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ดานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และศูนยแ อปพร. 
ตนแบบ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน
ดานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ไดศึกษาดูงานกิจการดาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กับหนวยงานอื่น มีการบริการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหเจาหนาที่มีประสบการณแ
มีเทคนิคใหมๆ มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-  เพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีกับ
หนวยงานท่ีศึกษาดูงาน 

-  จัดเจาหนาท่ีงานปูองกันฯ และ
สมาชิก อปพร. รวม  100  คน อบรม
และศึกษาดูงานกับหนวยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีดานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน  รางวัลศูนยแ 
อปพร. ดีเดน  หนวยงานเอกชนท่ีมี
การปูองกันและระงับอัคคีภัยที่ดีเยี่ยม
หรือสาธารณภัยตาง ๆ เป็นตน 
 

100,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

- 
 

100,000 
  (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 
 

-  เจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร.  
มีความรูเพิ่มเติมมีประสบการณแ
ใหม ๆ 
-  เจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร. 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

- งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม 
5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 1 
 
 
 

โครงการจัดระบบความ 
เป็นระเบียบเรียบรอย 
ตลาดภายในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 

-  เพือ่ความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองในเขต
เทศบาล 
 

 
 
1. จัดระเบียบตลาดสดของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ทั้ง  3  แหงไดแก 
1)  ตลาดสดสระทอง 
2) ตลาดสดทุงเจริญ – โตรุง 
3) ตลาดสดหนองแคน 
2. จัดระเบียบการจ าหนายสินคา
ใหแกประชาชนท่ีมีความสนใจเขามา
จ าหนายสินคาในงานประเพณีหรือ

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 
 
-  ตลาดมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
- บานเมืองมีความสะอาดยิ่งขึ้น 
- เทศบาลจัดเก็บรายได ได
อยางเต็มที ่

-  งานรักษาความ
สงบฯ ฝุายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

 
 

152 
145 

145 
151 



เทศกาลตางๆ ภายในเขตเทศบาล เชน 
งานประเพณีกาชาด-ปีใหม  เป็นตน 
3. กลุมผูประกอบการคาที่จ าหนาย
อยูในท่ีหรือทางสาธารณะ เชน บน
ทางเทาภายในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 
- ผูประกอบการคาไดรับความรู
ความเขาใจในกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ  
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม 
5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   4. จัดระเบียบผูประกอบการรานคา
ตางๆ ท่ีประกอบกิจการคาขายอยู
บนถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล 
5. กลุมผูประกอบการรถบรรทุก
รับจางทุกประเภททีว่ิ่งเขาออกหรือ
วิ่งภายในเขตเทศบาล ไมวาจะดวย
เหตุผลใด ในชวงเวลาเรงดวน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

- การตั้งวัสดุสิ่งของวางจ าหนาย
สินคาภายในเขตเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบเรียบรอย 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
รางกาย และทรัพยแสิน อันอาจจะ
เกิดจากรถบรรทุก ตลอดจนเหตุ
ร าคาญที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

 2 
 
 
 
 

โครงการกวดขัน 
การปิดแผนประกาศ 
 

-  เพื่อควบคุมการติดแผนประกาศ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะตางๆ 
-  เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
 

-  จัดประชุมช้ีแจงผูประกอบการ  
หางราน  เอกชน  และสวนราชการที่
เกี่ยวของ  ไดแก  การไฟฟูา บริษัทที
โอทีจ ากัด(มหาชน)  สภ. เมืองฯ  ให
เขาใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
-  จัดท าหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติ

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบรอย 
-  บานเมืองมีความสะอาด 
-  กลุมผูประกอบการ  หางราน  
เอกชน เขาใจในกฎ ระเบียบ 
กลาวคือ มีการขออนุญาต มีการ

-  งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
-  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 



ใหผูประกอบการทราบและปฏิบัต ิ
-  สอดสอง  ดูแล เฝูาระวัง 

ปฏิบัติอยางถูกตอง 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม 
5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการควบคุมการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง 
 

-  เพื่อควบคุมการโฆษณาใช
เสียงภายในเขตเทศบาลเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
-  เพื่อคุมครองประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนร าคาญจากเสียง
ดัง 

-  จัดท าหนังสือขอความรวมมือเจาของ
สถานประกอบการที่มีการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียงและเจาของรถแห
โฆษณา เขาใจและใหความรวมมือใน
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 
-  ตรวจสอบและเฝูาระวังอยาง
สม่ าเสมอ 
-  หากมีการฝุาฝืน ประสานงานจราจร 
สภ.เมืองรอยเอ็ด ด าเนินคดี 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถควบคุมเหตุ
ร าคาญอันเกิดจาการใชเสียง
ภายในเขตเทศบาลได 
 

-  งานรักษาความ
สงบฯ ฝุายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

4 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธแความ 
ปลอดภัยในทองถนน 
ชวงเทศกาลปีใหม 

-  เพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุน
ใหผูใชรถใชถนนเกิดความ 
ระมัดระวัง 

-  จัดท าปูายประชาสัมพันธแรณรงคแ  
จ านวน  4  จุด   
1)  ทางออกไป อ.เมืองสรวง 
2)  ทางออกไป  จ.มหาสารคาม 
3)  ทางออกไป  จ.กาฬสินธุแ 
4)  ทางออกไป  จ.โพนทอง 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวังมากขึ้น 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

154 
153 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

-  เพื่อชวยเหลือผูสูงอาย ุ
ไดเบี้ยยังชีพใชในการด ารงชีวิต 
 

-  ผูสูงอายุไดเบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  2,500  ราย 
 
 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูสูงอายุจ านวน 2,500  
ราย  ไดรับเบี้ยยังชีพครบ   
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

-  เพื่อชวยเหลือคนพิการ   
ไดเบี้ยยังชีพใชในการด ารงชีพ 
 

-  คนพิการไดเบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  245  ราย 
 
 
 

1,470,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,470,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,470,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คนพิการ  จ านวน 245 ราย  
ไดรับเบี้ยยังชีพ   
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

3 โครงการสงเคราะหแเด็กยากจน  
เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู
อุปการะ 
 

-  ใหการชวยเหลือสงเคราะหแ
เด็กยากจน  เด็กเรรอน  เด็ก
ยากไรขาดผูอุปการะ 
 

-  ชวยเหลือสงเคราะหแเด็กยากจน  
เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู
อุปการะ  ทั้ง  20  ชุมชน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  รอยละ  80  ของเด็ก
ยากจน  เด็กเรรอน  เด็ก
ยากไรขาดผูอุปการะไดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะหแ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
5.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย -  เพื่อชวยเหลือสงเคราะหแ 
ผูประสบสาธารณภัย 

-  ชวยเหลือสงเคราะหแ
ผูประสบภัย ในเขตเทศบาล 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูประสบภัยที่ผานการ
กลั่นกรองของเทศบาลแลว
ไดรับการชวยเหลือสงเคราะหแ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูปุวยเอดสแ 
 

-  เพือ่ชวยเหลือสงเคราะหแ 
ผูปุวยเอดสแ 
 

-  ผูติดเชื้อเอดสแในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูปุวยเอดสแไดรับเบี้ยยังชีพ   
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

6 โครงการดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 
 

-  เพื่อสงเสริมบทบาทของสตรี
ทางดานเศรษฐกิจดานสังคม 
และดานครอบครัว 
 

-  อบรมใหความรูแกสตร ี
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ครอบครัว ท้ัง  20  ชุมชน 
-  ออกเยี่ยม 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  กลุมสตรใีนเขตเทศบาล 
ไดรับความรูและวิธีการด าเนิน
ชีวิตอยางมีแบบแผนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และดาน
ครอบครัว  
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

7 โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 
 

-  เพื่อสรางขวัญและก าลังใจ 
ในการด ารงชีวิตแกประชากร 
ที่มีอายุเกิน  90  ปี 
 

-  ออกเยี่ยมกลุมผูสูงอายุท่ีม ี
อายุเกิน  90  ปี ในเขตเทศบาล 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดไดรับขวัญและ
ก าลังใจในการด ารงชีวิต 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 



แนวทางการพัฒนา  6.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

6.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

6.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
      6.4  บ าบัดและก าจัดขยะ 
 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

โครงการปลูกตนอินทนิลบก
บนทางเทา (เพิ่มเติม) 
 
 

-  เพือ่เป็นเอกลักษณแประจ า
จังหวัดรอยเอ็ด 
-  เพื่อใหภูมิทัศนแเมืองรมรื่น
สวยงามและนาอยู 
-  เพื่อลดมลพิษชวยเพิ่ม

1.  ส ารวจถนนเพิ่มทางเทาวางเปลา 
ทั้ง  2  ดาน เพื่อปลูกตนอินทนิลบก 
-  ถนนมีโชคชัย 
-  ถนนเสนาเริ่มคิด 
-  ถนนผดุงพานิช 

95,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีตนไมรอบเมืองรอยเอ็ด 
-  ท าใหบนทางเทารมรื่นและ
สวยงาม 
-  ชวยลดมลพิษทางอากาศและ
ลดโลกรอน 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 
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ออกซิเจนในอากาศ 
 
 

-  ถนนทองทวี 
-  ถนนรณชัยชาญยุทธ 
-  ถนนเปรมประชาราษฎรแ 
-  ถนนเพลินจิต 
-  ถนนสันติสุข 
-  ถนนราชการด าเนิน 
-  ถนนสุริยเดชบ ารุง 
2.  ก าหนดหลุมปลูก 50x50x30 
ซม. ความหางหลุม  4.00 – 5.00 
เมตร 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 
 

โครงการติดตั้งอุปกรณแ 
ออกก าลังกายกลางแจง 
ในบึงพลาญชัย 
 

 -  เพื่อใหผูมาใชบริการไดมี
ทางเลือกในการออกก าลังกาย 
 

-  จัดซื้ออุปกรณแการออกก าลังกาย
สนามส าหรับผูใหญและเด็กโต  
จ านวน  6  ชุด 
-  จัดหาพื้นที่ท่ีเหมาะสม สะดวก 
ปลอดภัยอ านวยความสะดวกไดดี
ภายในบึงพลาญชัยฯ 
-  ติดตั้งปูายบอกวิธีการใชอุปกรณแ
ในการออกก าลังกายอยางเหมาะสม 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีเครื่องออกก าลังกายบริการ
แกผูมาใชบริการ 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 
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3 
 

โครงการจางเหมาดูแล
สวนหยอมริมคลองคูเมือง 
 

 -  เพื่อใหสวนหยอมมีความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบรอย
ตลอดเวลาเป็นทีพักผอน 
หยอนใจ 
 

-  จางเหมาเอกชนเพื่อดูแล
สวนหยอมริมคลองคูเมือง 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากขึ้น 
-  ภูมิทัศนแรอบคลองคูเมืองนา
อยูยิ่งขึ้น 
 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.2  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการรณรงคแสราง
จิตส านึกและความ
ตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงคแใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนักและให
ความส าคัญในการมีสวนรวมการ
ปูองกันและแกไขปัญหา
สิ่งแวดลอม 
-  เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะปัญหา  น้ าเสียและ
ขยะมูลฝอย 
 

-  ศึกษาดูงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานท่ีที่เหมาะสม 
-  จัดกิจกรรมรณรงคแคัดแยกขยะ
มูลฝอย  ขยะอันตราย 
-  จัดกิจกรรมรณรงคแประหยัด    
พลังงาน 
-  อบรมการใชจุลินทรียแชีวภาพใน
การบ าบัดน้ าเสีย 
-  จัดท าแพหญาแฝก 
-  รณรงคแการลดปัญหาเหตุร าคาญ 
-   โรงเรียนน ารองดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม 
-  รณรงคแหนาบานนามอง 
-  จัดกิจกรรมประกวดชุมชน 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

250,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-   ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปูองกันและ
แกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
 

-  งานอนามัย 
และสิ่งแวดลอม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 



หนาบานนามอง 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.2  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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2 โครงการสรางจิตส านึกการ
รักษาความสะอาด 
 

-  เพื่อสรางจิตส านึกให
ประชาชนรักษาความสะอาด 
 

รณรงคแสรางจิตส านึกสถานท่ี 
ตาง ๆ  ดังนี ้
-  ในชุมชน 
- ที่พักผูโดยสารทุกแหง 
- สวนราชการที่ใหบริการประชาชน
จ านวนมาก 
- ในตลาดสดเทศบาล 
- หนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ 
- ถนนสายหลักในเขตเทศบาลฯ 
-  รณรงคแท าความสะอาดวันเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม  และ  12  
สิงหาคม 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บานเมืองมีความสะอาดนาอยู 
- ประชาชนใหความรวมมือใน
การรักษาความสะอาดกับ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

-  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.2  แนวทางการพัฒนา    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



3 โครงการปลูกหญาแฝก 
 
 
 

-  เพื่อสนองพระราชด าริและ
สงเสริมการปลูกหญาแฝกให
มากขึ้น 
 
 

-  จัดเตรียมพื้นท่ีรอบคลองคูเมือง
จากขอบกั้นดิน ประมาณ  0.30  
เมตร  ตลอดแนว  2  ฝั่ง   
-  จัดสงหนังสือขอพันธุแหญาแฝก
จากหนวยงานพัฒนาท่ีดิน 
-  จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝก
ทุกๆ 3 เดือน จนกวาจะแลวเสร็จ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  ลดการพังทลายของดิน  งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 

4 โครงการสรางจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด
บริเวณสวนสมเด็จพระ 
ศรีนครินทรแรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหประชาชนมีจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาด
สถานท่ีทองเที่ยวและพักผอน
หยอนใจ ใหมีความสวยงาม 
-  เพื่อสงเสริมและพัฒนาเมือง
รอยเอ็ดใหเป็นเมืองที่นาอยู 
 

รักษาความสะอาด  ดังนี้ 
-  ภายในเกาะบึงพลาญชัย 
-  ผืนน้ าบึงพลาญชัยทั้งหมด 
-  ถนนทางเดินรอบบึงพลาญชัยดาน
นอก 
- หนาบึงพลาญชัย พระบรมราชานุ
สาวรียแ รัชการที่ 6 
- สถานแสดงพันธุแสัตวแน้ า รอยเอ็ด 
-  ประตูสาเกตนคร 
-  สวนสมเด็จฯ ดานหนา 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  สวนสมเด็จพระศรีนครินทรแ
รอยเอ็ด สะอาด นาทองเที่ยว
และพักผอนหยอนใจ 
-  ประชาชนเป็นแบบอยางที่ดี
ในการรักษาสิ่งแวดลอมของ
เมืองที่นาอยู 
 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อจุลินทรียแ 
เพื่อปรับปรุงสภาพน้ าใน 
บึงพลาญชัย 
 

-  เพื่อแกปัญหาปริมาณ
ออกซิเจน ละลายในน้ าต่ าอัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหปลา
ตาย 

-  จัดซื้อสารจุลินทรียแชีวภาพเพื่อปรับ
สภาพน้ าอยางตอเนื่อง 
-  ท าการฉีดพนสารลงในน้ า เดือนละ  
2  ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ระบบนิเวศนแวิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณแยิ่งข้ึน 
-  น้ ามีออกซิเจนเพิม่ขึ้น 
-  ปริมาณการตายของปลา

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 
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-  เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศนแ
ในน้ าใหมีความสมดุลมาก
ยิ่งข้ึนและสัตวแน้ าอยูอยาง
ปกติ 
 

ลดลง 

2 โครงการติดตั้งปรับปรุงน้ าพุ
คลองคูเมือง 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจนน้ าใน 
คูคลอง 

-  ติดตั้งน้ าพุในคลองคุเมือง จ านวน  
30  หัว  น้ าพุสูง  2  เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด  จ านวน  4 จุด 
-  ปรัปบรุงระบบน้ าในคลองคเูมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศนแโดยรอบใหสวยงาม
ลงตัวตามธรรมชาติ   
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  น้ าในคูคลองไมเนาเสีย 
 

กองชาง 
 
 

 

 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
คุณภาพน้ า 
 
 
 
 

-  เพื่อแกปัญหาปริมาณออกซิเจน 
ละลายในน้ าต่ าอันเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าใหปลาตาย 
-  เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศนแในน้ า
ใหมีความสมดุลมากยิ่งข้ึนและสัตวแ
น้ าอยูอยางปกติ 

ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ า ดังนี ้
 
-  จัดซื้อมอเตอรแปั้มน้ าชนิด 
Submersile  จ านวน  3  ชุด  ไม
นอยกวา  2  แรงมา ที่สงไมนอย
กวา  2  นิ้ว  ติดตั้งบริเวณสะพาน
ทางเขาบึงดานตะวันตกและดาน
ศาลาเฉลิมพระเกียรต ิ

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

186,700 
(งบเทศบาลฯ) 

99,700 
 
 
 
 
 

-  ระบบนิเวศนแวิทยาในบึง
พลาญชัยมีความสมบูรณแยิ่งข้ึน 
-  น้ ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
-  ปริมาณการตายของปลา
ลดลง 

งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

 



-  จัดซื้อป้ัมน้ า (มีหอยโขงดูดน้ าใน
ตัว) ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา ทอ
น้ าสงไมนอยกวา  3  นิ้ว  ติดตั้ง
บริเวณหนาโรงเรียนสตรีศึกษา 
 
 
 

87,000 87,000 87,000 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและก าจัดขยะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 1 โครงการจางเหมาเอกชน 
ก าจัดขยะติดเช้ือ 
 

-  เพื่อบริการชุมชน 
-  เพื่อควบคุมโรคติดตอไมให
กระทบประชาชน 
 

-  จางเหมาเอกชนก าจัดขยะ
ติดเชื้อคลีนิกสถานพยาบาลทั้ง
คนและสัตวแในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  บริการประชาชนได
ครอบคลุมตามภารกิจ 
- ควบคุมโรคติดตอได 
 

-  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

2 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ
แบบเผาไหมสมบูรณแไรมลพิษ                                   
 
  

-   เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เทศบาลต าบลและเทศบาล อบต. 
ใกลเคียงมีที่เผาขยะอยางพอเพียง
และปราศจากมลพิษสิ่งกอเหตุ
ร าคาญตอประชาชนท่ัวไป 
 
 
 

-  กอสรางอาคารเตาเผาขยะ , 
อาคารคัดแยกขยะ , อาคารที่พัก
พนักงาน , อาคารจอดรถ  
-  ติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะ
พรอมเตาเผาแบบไรมลพิษ เผา
ได 100 ตัน/24 ชม. 
-  สรางและติดตั้งเครื่องอัด
บล็อกคอนกรีต+ดานขยะ 

340,000,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

- - -  สามารถแกปัญหาขยะ  ไมให
กอมลพิษตอสภาพ แวดลอม 
-  ไมมีขยะมูลฝอยท่ีจะกอเหตุ
ร าคาญในเขตเทศบาล 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
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-  สรางโรงผลิตเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา , โรงและบอหมัก FM 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
6.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและก าจัดขยะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการจัดท าปุยหมัก
อินทรียแ 

-  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
-  เพื่อน ามูลฝอยอินทรียแกลับมา
ใชประโยชนแใหมอยางเหมาะสม
และคุมคา 
 

-   เตรียมพื้นท่ีท าปุยหมักประมาณ 
1 ไร  เตรียมเศษหญา ใบไม แลว
น ามากองรวมกันโรยดวยมูลสัตยแน า
จุลินทรียแผสมราดน้ าบนกองปุยตาม
ขั้นตอน แลวลดน้ าทุก 7-10 วัน 
ประมาณ 2-3 เดือน เศษหญาจะ
ยอยสลายเล็กลงและมีสีน้ าตาลถึงด า 
แลวน าไปบ ารุงดินตอไป 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ปริมาณมูลฝอยอินทรียแ ท่ีจะ
น าไปก าจัด ลดลง 
-   ไดปุยหมักอินทรียแเพื่อน า
กลับมาใชใหมไดอยางคุมคา 
-   เป็นแบบอยางท่ีดี  เพื่อน าไป
ปรับใชในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม 

-งานสวนสาธารณะ
กองชาง 

4 โครงการจัดท าระบบ 
ปุยหมัก 

-  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
-  เพื่อน ามูลฝอยอินทรียแกลับมา
ใชประโยชนแใหมอยางเหมาะสม
และคุมคา 
 

-   ผลิตปุยหมักเดือนละ  3-5  ตัน  
จากขยะอินทรียแ  โดยใชเครื่องบด
สับและเครื่องอัดเม็ด 
 
 

200,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ปริมาณมูลฝอยอินทรียแ ท่ีจะ
น าไปก าจัด ลดลง 
-   ไดปุยหมักอินทรียแเพื่อน า
กลับมาใชใหมไดอยางคุมคา 
-   เป็นแบบอยางท่ีดี  เพื่อน าไป
ปรับใชในชุมชนไดอยาง
เหมาะสม 
 

งานก าจัดขยะ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
แนวทางการพัฒนา    7.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
7.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 
7.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 
7.4  ปรับปรุงพัฒนารายได ้
 
7.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

 
7.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน      

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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7.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 1 โครงการจัดท าระบบและ 
ขอมูลชุมชน 
 
 

-  เพื่อใหไดมีขอมูลคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ 
 

-  จัดท าระบบและส ารวจขอมูล
ทุกครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-  ขอมูลมีคุณภาพครบถวน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 2 โครงการยายชุมชน/จัดหา 
ที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาที่อยูใหมและ
จัดระบบใหแกประชาชน 

-  ด าเนินการสนับสนุนในเรื่อง
สาธารณูปโภคใหแกชุมชน 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูยายชุมชน  มีท่ีอยูอาศัยใหม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 3 โครงการกอสรางที่อยูอาศัย
ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง 
 

-  เพื่อจัดหาที่อยูใหมและ
จัดระบบใหแกประชาชน 

-  จัดสรางบาน จ านวน  30  หลัง 
ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมืองที่
ประสงคแจะยายไปอยูที่ชุมชน
มั่นคงพัฒนาโดยด าเนินการใช
งบประมาณเทศบาลฯ 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถชวยเหลือประชาชน
ผูดอยโอกาสใหไดบานมั่นคง
ถาวร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 4 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 
 

-  เพื่อสรางความสามัคคีใน
ชุมชน 

 

-  จัดการแขงขันกีฬาชุมชนทั้ง   
 20  ชุมชน 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเกิดความสามัคคี
เพิ่มขึ้น  

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 2556 2557 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
5 โครงการฝึกอบรม

คณะกรรมการชุมชน 
 

-  เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน 
 มีความรูการบริหารและจัด 
 การชมุชน 
 

-  ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชน รวม 300 คน 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรมการชุมชนมีความรู
ความสามารถในการบริหารชุมชน 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

6 โครงการพัฒนาเครือขาย 
องคแกรประชาชน 
 

-  เพื่อสรางความรวมมือ 
 ระหวางองคแกรประชาชน 
 

-  จัดอบรมเครือขายองคแกร
ประชาชน    1 องคแกร จ านวน  
600  คน 
-  จัดท าวารสารท าเนียบชุมชน/
องคแกรประชาชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  องคแกรประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรวมมือและ 
มีระบบการบริหารงานรวมกัน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

7 โครงการจัดระบบการบริหาร
ภายในชุมชน 
 

-  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 
ชุมชน 
 

-  เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเขามา จัดระบบการบริหารใน
ชุมชน 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  20  ชุมชนมีระบบบริหาร 
ที่ดขีึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 โครงการเทศบาลพบ 
ประชาชน 
 
 

-  เพื่อรับทราบปัญหาความ
ตองการของประชาชน 
 
 

-  จัดใหบริการนอกสถานท่ีแก
ประชาชน  20  ชุมชน  และ
รับทราบปัญหาความตองการ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  เทศบาลไดรับทราบปัญหาจาก
ประชาชนและมีสัมพันธภาพที่ดี
กับเทศบาลเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 



  
 

9 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณแกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ชุมชน 

-  เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณแการ
กีฬาใหกับประชาชนใน 
การออกก าลังกาย 
 
 

-  สนับสนุนวัสดุอุปกรณแกีฬา
ใหกับชุมชน  ทั้ง  20  ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนไดรับการสนับสนุน
อุปกรณแกีฬาครบ ท้ัง  20  ชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 
 

-   เพื่อ เสริมสรางความรูความ
เขาใจการพัฒนาใหกับกลุมตาง ๆ  
และประชาชนท่ัวไปในชุมชน 

-  ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับกลุมหรือ
ประชาชนในชุมชน 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและกลุมองคแกรใน
ชุมชนมีความเขาใจและมีสวนรวม
ในการพัฒนา   
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดท ารายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ผูบริหารประจ าป ี
 

-  เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 

-   จัดท ารายงานแสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี  
ปีละ  100  เลม 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนรับทราบผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 
ประจ าปี 

-   เพื่อประชาสัมพันธแใหประชาชน
ทราบเกี่ยวกับวันเทศบาล 
-  เพื่อใหเจาหนาท่ีในสังกัดไดทราบ

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนแ 
และสาธารณกุศล   เชน   จัด
นิทรรศการ  รณรงคแบริการ

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 
-  เจาหนาท่ีในสังกัดได

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
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ถึงวันส าคัญของเทศบาล สาธารณะ ฯลฯ ประจ าปี ๆ ละ  1 
ครั้ง 
 

ทราบถึงวันส าคัญของ
เทศบาล 

3 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 
 
 

-  เพื่อเป็นการนอมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 
-  เพื่อใหทราบถึงวันทองถิ่นไทย
วามีความส าคัญตามที
คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ

-  จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน
ทองถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี 
-  จัดนิทรรศการผลงานของ
เทศบาล , จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชนแหรือสาธารณ
กุศล ฯลฯ 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ทุกคนไดนอมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 
5  ตลอดเวลา 
-  มีความจงรักในสถาบัน
พระมหากษัตริยแ 
-  ทุกคนปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น 

-   เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
นายกเทศมนตรีเป็นไปดวยความ
เรียบรอย 
 

-  ด าเนินการจัดการเลือกตั้งให
เป็นไปตามกฎหมาย 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

- - -  การเลือกตั้งเป็นไปดวย
ความเรียบรอยบริสุทธ์ิยุติธรรม 

-  งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

5 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธแให
หนวยงานและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบกิจกรรมของ
เทศบาล 
 
 

-  จัดท าวารสาร ปีละ  4  ครั้ง 
จ านวน  1,000  ฉบับ 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถิ่นและ
หนวยงานอ่ืนรับทราบกิจกรรม
ของเทศบาล 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

6 โครงการจัดท าสรุปผลงาน  -  เพื่อประชาสัมพันธแให -  จัดท าหนังสือสรุปผลการ 960,000 - - -  ประชาชนท่ัวไปและ -  งานบริการและ



ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หนวยงานและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบถึงภารกิจของ
เทศบาล 
 
 

ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ในรอบ  4  ปี  จ านวน  12,000  
เลม 

(งบเทศบาลฯ) หนวยงานอ่ืนไดทราบถึงภารกิจ
ของทองถิน่อยางท่ัวถึง 

เผยแพรฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการประชาสัมพันธแ 
กิจกรรมขาวสารเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธแ ขอมูล  
ขาวสาร  กิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองรอยเอด็ให
ประชาชนท่ัวไปในทองถิ่นและ
ตางจังหวัดไดรับทราบ 
 
 

-  ประชาสัมพันธแ กิจกรรมตางๆ  
ของเทศบาลฯ ผานทางสื่อ ตาง ๆ  
เชน  วิทยุชุมชนพัฒนาทองถิ่น 95  
วาไรตี้  , รถประชาสัมพันธแ
เคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
, แจกใบปลิว , เสียงไรสาย ท้ัง  20  
จุด  , จัดท าปูายประชาสัมพันธแ   
อาทิ เชน 
-  กิจกรรมวันเด็ก 
-  กิจกรรมงานบุญผะเหวด 
-  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานตแ 
-  กิจกรรมงานประเพณีเขาพรรษา 
-  กิจกรรมงานประเพณีออก
พรรษา 
-  กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

30,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ ) 

-  นักทองเที่ยวและ
ประชาชนผูสนใจทั่วไปท้ัง
ในทองถิ่นและตางจังหวัด
ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร  
กิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ  
ที่เทศบาลฯ ไดด าเนินการ
อยางทั่วถึง  

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฯลฯ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 โครงการจัดท าปฏิทิน -   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแอยาง
ทั่วถึง 

-  จัดท าปฏิทิน จ านวน 10,000 ชุด 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนในทองถิ่นและ
หนวยงานอ่ืนรับทราบกิจกรรม
ของเทศบาลอยางท่ัวถึง 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

9 โครงการจัดท าวีดีทัศนแ 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแ 

-   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแ 
- ภารกิจเทศบาลใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ 
 

-  จางเหมาจัดท าวีดีทัศนแเพื่อ
ประชาสัมพันธแเกี่ยวกับภารกิจ
เทศบาล 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - บุคคลภายนอกไดรับทราบ
ภารกิจของเทศบาล 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

10 โครงการจัดท าหนังสือ 
เลาเรื่องเมืองรอยเอ็ด 

-   เพื่อรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรแ
ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 
-   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 
-   เพื่อเผยแพรขอมูลประวัติศาสตรแ
อดีตถึงปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด
รอยเอ็ด 

-  จัดท าหนังสือเลาเรื่องเมือง
รอยเอ็ด  จ านวน  2,000  เลม เพื่อ
เผยแพรใหกับชุมชนในเขตเทศบาล ,
สถาบันการศึกษา  หนวยงาน
ราชการภายในจังหวัดรอยเอ็ด 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ชุมชนในเขตเทศบาล, 
สถานศึกษา และหนวยราชการ
ในจังหวัดรอยเอ็ด ไดใชในการ
เรียนการสอน ศึกษา คนควา 
- เพื่อรวมรวบขอมูลประวัต-ิ
ศาสตรแใหชนรุนหลังไดศึกษา 
- มีขอมูลเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแในอนาคต 

 

-  งานบริการและ
เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

174 175 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 
 

 

โครงการจัดท าเทศบัญญัต ิ
และระเบียบของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหมีกฎระเบียบและคูมือใน
การใชงานและเป็นแนวปฎิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 

-  จัดท ารูปเลมเทศบัญญัต ิ
จ านวน  100  เลม 
-  จัดท ารูปเลมระเบียบฯ  
จ านวน  100  เลม 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลมีคูมือการใชงานและ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

- งานนิติกรรมสัญญา 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

11 โครงการจัดตั้งศูนยแคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทาง 
กฎหมายแกประชาชน 

-  เพื่อเผยแพรความรูดาน
กฎหมายทองถิ่นและกฎหมาย
ทั่วไปใหกับประชาชนไดรับรูและ
เขาใจกฎหมายทองถิ่นมากขึ้น 
-  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแงาน
ดานกฎหมายของเทศบาล 

-  ใหค าปรึกษาดานกฎหมายแก
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
- จัดท าเอกสารทางดานกฎหมาย
เพื่อเผยแพรแกประชาชนผูมารับ
บริการ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายทองถิ่น
มากขึ้น 

-  งานรับเรื่องราว
รองทุกขแ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

12 โครงการปรับปรุงโปรแกรม  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ  
(GIS) 

-  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบ 
GIS ใหเป็นปัจจุบันและใชงานได
อยางมีระสิทธิภาพ  
 

- จางเหมาที่ปรึกษาระบบสาร- 
สนเทศภูมิศาสตรแ (ม.ขอนแกน)
ด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
โปรแกรม ดังนี ้
1) แกไขปรับปรุงโปรแกรมระบบ
ภูมิศาสตรแสารสนเทศ 
2) เขียนแผนที่พิกัด UTM ให
ถูกตองและเป็นปัจจุบัน 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  ระบบ  GIS  มีขอมูลที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-  งานเทนโนโลยี
สารสนเทศ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

13 โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ มีกรอบและ
แนวทางการปฎิบัติงานแตละป ี
 

1)  จัดท าแผนพัฒนาสามปี  
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดประชุมประชาคมเมือง 
-  จัดท ารูปเลมแผนพัฒนา 
2)  จัดท าแผนการด าเนินการ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเลมแผน 
3)  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป ี
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเลมแผน 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาเพื่อ
เป็นกรอบและแนวทางปฎิบัติงาน 
 

-  งานวิเคราะหแฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

14 โครงการอบรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

-  เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความรูใน
การติดตามและประเมินโครงการ 

- จัดอบรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ จ านวน 1 
วัน 
- เจาหนาท่ีทุกกองๆ ละ  5 คน 
รวม  35  คน 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  เจาหนาท่ีสามารถติดตามและ
ประเมินผลโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  งานวิเคราะหแฯ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.2  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

177 
176 



(บาท) (บาท) (บาท) 
15 
 

 

โครงการจัดท าเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหเทศบาลมีกรอบและ
แผนงานการใชจายเงิน
งบประมาณในการบริหารงาน
เทศบาล 

-  จัดท ารูปเลมเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายประจ าปีและ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีกรอบแผนการใช
จายเงินงบประมาณ ท าใหการ
บริหารงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวของ 

- งานจัดท า
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

16 โครงการรับการประเมิน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

- เพื่อใหเทศบาลทราบและ
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หนาท่ี โดยการเขารวมรับการ
ประเมินองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 

-  จัดท าเอกสารขอมูลสื่อวีดีทัศนแ 
ประกอบการเขารวมโครงการ ,
ตกแตงสถานท่ีตอนรับ
คณะกรรมการออกตรวจประเมิน 
1. โครงการประกวดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ด ี 
2. โครงการประเมินและคัดเลือก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกลา  
3. โครงการองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นดีเดนดานการปูองกันการ
ทุจริต ฯลฯ 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

-  เทศบาลฯ มีงบประมาณเพิ่ม
จากเงินรางวัลที่ไดจากการ
ประกวดท าใหมีงบประมาณ
กลับมาพัฒนาองคแกรไดมากข้ึน 
-ท าใหเกิดความภาคภูมิใจ รักใน
องคแกรมากข้ึน 

- งานจัดท า
งบประมาณ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการปรับลดการใชพลังงาน - เพื่อใหการใชพลังงาน (ไฟฟูา/
น้ ามัน/น้ าประปา/โทรศัพทแ) 
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- ลดปริมาณการใชน้ ามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟูา น้ าประปา 
โทรศัพทแ ของทุกกอง/ฝุาย/งาน 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด                     
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
คุมคา ประหยัด เป็นไปตาม

- งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 



 คุมคาและประหยัด 
- เพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน 
ตระหนัก เขาใจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
พลังงาน 
 

สถานศึกษาของเทศบาล ไดไม
นอยกวารอยละ 10             
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
เริ่มตน เดือนตุลาคม ของทุกปี
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ           
ในแตละปี โดยก าหนดเป็น
คาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบการใช
พลังงานในแตละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอ
ผูบริหารในที่ประชุม
ประจ าเดอืนทุกเดือน 
- มอบใบประกาศแกกอง/ฝุาย/
งาน ที่สามารถปฏิบัติไดตาม
เกณฑแที่ก าหนด 3 เดือน/ 1ครั้ง                 

นโยบายของจังหวัดและรัฐบาล 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 
 

 
 

โครงการแขงขันกีฬา 
เทศบาลสัมพันธแ 

- เพื่อกระชับความสัมพันธแ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานใน
องคแกรของเทศบาลฯ 

- อุดหนุนเงินใหแกเทศบาลฯ ที่เป็น
เจาภาพในการจัดงาน 
-  บุคลากรทั้งหมดของเทศบาลในเขต
จังหวัดรอยเอ็ดรวมแขงขันกีฬาสัมพันธแ   

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ความสัมพันธแระหวางองคแกร
และบุคลากรไดรับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 
-  บุคลากรไดรับการพัฒนา
ครอบคลุมครบทุกดานและมี
สุขภาพแข็งแรง   

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการคัดเลือกพนักงาน -  เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจใน คัดเลือกพนักงาน  ดังนี ้ 40,000 40,000 40,000 -   พนักงาน เทศบาล  ท างาน -  งานการเจาหนาท่ี 

 179 
178 



เทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง
ดีเดน 
 
 

การปฎิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจางเทศบาล
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจาง 

 
-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางดีเดน  ปีละ  1  ครั้ง  
จ านวนไมเกิน  25  คน 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 

(งบเทศบาลฯ) 
 

อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  พนักงานจางมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

4 โครงการอบรมความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 
ปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาล 

-  จัดอบรมความรูพื้นฐานและความรู
เฉพาะดานของแตละต าแหนงให
พนักงานเทศบาล ปีละ 1  ครั้ง จ านวน  
50  คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ
พนักงานจางไดรับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

-  งานการ
เจาหนาท่ี 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานจาง ผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น 

-  เพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของบุคลากร 
-  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให
บุคลากรในหนวยงาน 

-  จัดสงบุคลากรเขารบั
การศึกษา ในระดับ 
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

-  บุคลากรของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ  สามารถน า
ความรูที่ไดรับจากการศึกษามา
ใชในการปฎิบัติงานใหเกิด
ประโยชนแสูงสุดตอหนวยงาน 
 

- งานการเจาหนาท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการอบรมศึกษาดูงานดาน
การรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคง 
 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความเขาใจในกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอื่นๆ ใหมากยิ่งขึ้น 
-  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

-  จัดอบรม/ศึกษาดูงาน 
ตลอดจนการทัศนศึกษาใหแก
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของและที่
ปฏิบัติงานดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยท้ังในและนอก
สถานท่ี 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไดรับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนพัฒนา
ศักยภาพใหสูงขึ้นและม ี
ประสิทธิภาพ 
-  เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไดรับ
ความรูและเขาใจในกฎระเบียบ

-  งานรักษาความ 
สงบฯ 

ส านักปลัดเทศบาล 
 



 เพิ่มมากข้ึน ซึ่งสามารถน ามาใช
ใหเกิดประโยชนแไดดียิ่งขึ้น 
 
 

  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและสวัสดิการ 
ดานอื่น ๆ 
 
 

-  เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
สวัสดิการดานประกันสังคม
และสวัสดิการดานอ่ืน ๆ 

-  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
สวัสดิการดานประกันสังคมและ
สวัสดิการดานอ่ืน ๆ ส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ลุกจางประจ าและ
พนักงานจางฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  พนักงานเทศบาล ลุกจาง
ประจ าและพนักงานจางฯ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับ
ความรูเกี่ยวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและสวัสดิการ
ดานอื่น ๆ 

-  งานการเจาหนาท่ี 
ส านกัปลัดเทศบาล 

 

8 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ,  ลูกจาง 
ประจ า และพนักงานจาง 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจ าและ
พนักงานจางฯ   

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผูบริหาร สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจ า 
และพนักงานจางฯ  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด   ปีละ 1 ครั้ง  จ านวน 500  
คน 

- 
 
 
 

- 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจ าและพนักงานจาง
ฯ  ไดมีโอกาสใกลชิดและไดรับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู
และประสบการณแ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- งานการเจาหนาท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

9 โครงการแขงขันกีฬาระหวาง
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

-  เพื่อกระชับความสัมพันธแ
ระหวาง ผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงานเทศบาลในเขตจังหวัด

- จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธแ คือ ฟุตซอล 
เซปัก-ตะกรอ เปตอง วอลเลยแบอล 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาท่ีบุคลากร อปท. มี
ความสัมพันธแท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 180 
 181 



รอยเอ็ด แชรแบอล กีฬาพ้ืนบานหรือกีฬาอ่ืนๆ 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 
 
 

โครงการศึกษาดูงาน
ศูนยแบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 
 
 

-  เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการศูนยแบริการประชาชน 

-  น าบุคลากรจากศูนยแบริการรวม
แบบเบ็ดเสร็จ  จ านวน  40  คน  
ศึกษาดูงาน  ดานการใหบริการตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานเทศบาล  ลุกจาง
ประจ าและพนักงานจางฯ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับ
ความรูและน าไปปฏิบัติในการ
ท างาน 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

11 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดานวิชาการ 
 
 

-  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
กฎหมาย ระเบียบทางดานวิชาการ
นอกสถานท่ี  จ านวนผูเขารวมอบรม  
100  คน  ประกอบดวย  สมาชิก
สภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
เจาหนาท่ีกอง/ฝุาย/งาน 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ท าใหผูเขารวมอบรมมี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

183 
 182 



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการประชาสัมพันธแ 
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ 
 

-  เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี 
-  เพื่อเป็นการชักชวนให
ประชาชนมาช าระภาษีให
ถูกตอง รวดเร็วและเป็นธรรม 
-  เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเสียภาษี
ใหกับทองถิ่นซึ่งจะไดน าไป
พัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา 
 

-  ด าเนินการจัดท าปูายโฆษณาและ
ปูายผาโฆษณา ฯลฯประชาสัมพันธแการ
ช าระภาษีทางเสียงตามสาย วารสาร
เทศบาล สื่อมวลชนตาง ๆ และออก
ประชาสัมพันธแตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่
-  จัดท าแผนพับประชาสัมพันธแและเตือน
ใหประชาชนมาช าระภาษีแตเนิ่นๆ 
-  จัดท าสปอรแตโฆษณาประชาสัมพันธแ
ทางสถานีวิทย/ุโทรทัศนแทองถิ่น 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
รวมมือจากสวนราชการที่มีขาราชการ
เบิกคาเชาบานพักอาศัยในเขตเทศบาล 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
รวมมือจากชุมชนตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯ ไดทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกตองและเป็นธรรม 
-  เทศบาลฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น 
-  ประชาชนใหความรวมมือ
และตระหนักถึงหนาท่ีในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2 
 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยแสิน 
 

-  เพื่อส ารวจขอมูล ในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด.ใหถูกตอง
ครบถวนและเป็นปัจจุบัน 
-  เพื่อใหเกิดความเป็นธรรมแก
ผูที่มาช าระภาษีใหแกเทศบาลฯ 
 

-  จัดส ารวจขอมูลโรงเรือน  ที่ดิน  
และปูายตามถนนสายตาง ๆ ใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
-  ประสานกับท่ีดินจังหวัด เพื่อ
ขอขอมูลและมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพยแสินใหถูกตองและใชเป็น
ขอมูลในการเรียกเก็บภาษี  
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น 
-  ท าใหการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯไดทั่วถึง รวดเร็ว
ถูกตองและเป็นธรรม 
 

กองคลัง 
 

 

3 
 
 

โครงการสมนาคุณ แกผูมา
ช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 

-  เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณประชาชนผูมาช าระ
ภาษีใหกับเทศบาลฯ 
-  เพื่อเป็นการกระตุนให
ประชาชนผูช าระภาษีใหกับ
เทศบาลใหทันภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

-  จัดกิจกรรมในชวงช าระภาษี 
ตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม
ของทุกปี โดยแจกของที่ระลึก
ใหแกผูมาช าระภาษ ี
-  จัดใหมีการลุนรางวัลและมอบ
โลใหแกผูช าระภาษีสูงสุดในแตละ
ปี 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมาช าระภาษีใหกับ
เทศบาลฯ ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
-  เทศบาลฯ มีรายไดเพื่อน าไป
พัฒนาทองถิ่นเร็วข้ึน 
 

กองคลัง 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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4 
 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ในการจัดเก็บภาษีและ 
คาธรรมเนียมตาง ๆ 
 

-  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ 
เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดและ
เจาหนาท่ีงานคลังในการจัดเก็บ
ภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
 

-  การจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี ของเจาหนาท่ี
จัดเก็บรายไดและเจาหนาที่งาน
คลัง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาที่ไดเพิ่มพูนความรู
ทักษะและประสบการณแในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการจัดเก็บภาษี 
และคาธรรมเนียมตางๆ 
-  เทศบาลฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไปพัฒนาทองถิ่นได 
 

กองคลัง 
 

 

5 
 
 

โครงการจัดสงผลงานเขารับ
รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได 

-  เพื่อจัดสงผลงานเขารับรางวัล
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

-  เพื่อจัดเก็บเอกสารและผลงาน
ในการสงขอรับรางวัลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาที่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได  
-  เทศบาลฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไปพัฒนาทองถิ่นได 
 
 
 

กองคลัง 
 

 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงานอยาง
เพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อครุภัณฑแ ดังนี ้
 
1) จัดซื้อโต฿ะส าหรับใชในหองประชุม   
จ านวน 50 ตัว 
2) จัดซื้อเกาอ้ีเบาะนวม  จ านวน  

1,166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 

45,000 

- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 
 

งานธุรการ 
 

งานธุรการ 



 
 

100  ตัว 
3) จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 2 ตวั 
4) จัดซื้อกลองวงจรปิด 
ประกอบดวยเครื่องบันทึกจอภาพ   
รับได  16 กลอง  กลองสีอินฟาเรด
(ติดตั้งภายในอาคาร) กลองสีอิน
ฟาเรด(ติดตั้งภายนอกอาคาร) กลอง
สีอินฟาเรด(ติดตั้งภายนอกอาคาร
ส าหรับดูทะเบียนรถ) พรอมอุปกรณแ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยติดตั้งตามจุด
ตางๆ รวม 9 จุด คือ 
 

 
2,000 

122,300 
 
 

 
- 
- 

 
 

 
- 
- 
 

  
งานธุรการ 
งานธุรการ 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   1. ประตูทางเขาเทศบาลกลองดู
ทะเบียนรถ 
2. บริเวณโรงจอดรถทางออก  กลอง
ดูระยะ  45  เมตร 
3.บริเวณลานจอดรถดานหนากอง
สาธารณสุขฯ  กลองระยะ  45 เมตร 
4. บริเวณลานจอดรถดานหนาถนน 
เทวาภิบาล  กลองดูระยะ 45 เมตร 
5. บริเวณลานจอดรถดานหนาอาคาร 
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2 กลองดูระยะ  45  เมตร 
6. บริเวณลานจอดรถมอเตอรแไซตแ 
ทางขึ้นกองสาธารณสุขฯ (ดานหลัง) 
กลองดูระยะ  45  เมตร 
7. บริเวณลานจอดรถดานศาลพระภูมิ  
กลองดูระยะ  45  เมตร 
8. บริเวณทางเดินหนาหองส านักปลัด 
9. บริเวณทางขึ้นอาคาร 2 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   5) จัดซื้อรถบรรทุกปิ๊คอัพ ขนาดไมเกิน  
3,000  ซีซี  ตอนครึ่ง  จ านวน  1  คัน  
พรอมติดตั้งท่ีนั่งผูโดยสารและหลังคา  
6) จัดซื้อตูเย็น ขนาดไมต่ ากวา  5  คิว  
จ านวน  1  เครื่อง 
7) จัดซื้อจักรยาน 2ลอป่ัน ขนาดไมต่ ากวา  
14  นิ้ว  จ านวน  2  คัน 
8)  จัดซื้อวิทยุสื่อสารขนาดก าลังสงไม
นอยกวา  5  วัตตแ  จ านวน  5  เครื่อง 
9)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง
แบบบานเลื่อนกระจก  ขนาดสูงไมนอย
กวา  1.20  เมตร  ยาวไมนอยกวา  8  
เมตร  จ านวน  1  ชุด 

700,000 
 
 

6,000 
 

8,000 
 

60,000 
 

40,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

  งานทะเบียน
ราษฎร 

 
งานเทศกิจ 

 
งานเทศกิจ 

 
งานเทศกิจ 

 
งานเทศกิจ 

 
 
 



10) จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ความเร็วใน
การนับ 1,000 ฉบับตอนาที จ านวน  1  
เครื่อง 
 

20,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

สถานธนานุบาล 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   11) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 
จ านวน  1  ตู 
12)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 15 
ลิ้นชัก  จ านวน  12  ตู 
13)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิดสูง  
จ านวน  2  ตู 
 

3,500     
 

50,400 
 

8,800 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 สถานธนานุบาล 
 

สถานธนานุบาล 
 

สถานธนานุบาล 
 

2 โครงการทาสีอาคาร
ส านักงาน 

-   เพื่อใหส านักงานมีความ
สวยงามและสงางาม 

- ทาสีภายนอกอาคารหลงัเกา  
จ านวน  1  หลัง 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  อาคารมีความสงางามยิ่งขึ้น  งานธุรการ 
ส านักปลัด 

3 โครงการปรับปรุง 
อาคารคิวรถโดยสาร 
ตลาดสระทอง 

- เพื่อปรัปบรุงอาคารคิวรถ
โดยสารตลาดสระทองใหเป็น
ระบบ ระเบียบและทันสมัย 
-  เพื่อบริการประชาชนใหไดรับ
ความสะดวก สบายในการรับ
บริการจากรัฐ 
 

- อาคารคิวรถโดยสารภายในตลาด
สระทอง โดยปรับปรุง ดังนี ้
1. คันหินก้ันรถผาน 
2. ทอรางรินน้ าเพิ่มเติม 
3. ปรับปรุงพื้นที่ทรุดตัว 
4. ขีดสี ตีเสนขาวแดง 
5. กันสาดดานหลังคิวรถ 
6. อื่น ๆ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- ประชาชนท่ีมารับบริการ
ไดรับความสะดวกสบายยิง่ขึ้น 
- เกิดความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของรัฐ 

งานเทศกิจ 
ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองเก็บของกลาง 

- เพื่อปรัปบรุงหองเก็บของ
กลางซึ่งใชเป็นหลักฐานส าหรับ
การด าเนินคดีกับผูกระท าผิดให
มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความนาเชื่อถือมาก
ยิ่งข้ึน  

ปรับปรุงซอมแซมหองเก็บของกลาง 
ดังนี ้
-  ทาสีผนังหอง 
- ปรับพื้นใหม โดยปิดรองน้ า เพื่อจะได
มีพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
- ปูพ้ืนดวยกระเบื้อง 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- ของกลางท่ีเจาหนาที่ไดท า
การตรวจ/ยึดจากผูกระท าผิด 
มีความปลอดภัยมากขึ้น 
- สรางความนาเชื่อถือให
องคแกร 
- มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบรอย จัดเก็บสิ่งของไดใน
ปริมาณเพิ่มขึ้น 
 

งานเทศกิจ 
ส านักปลัด 

 
 

5 โครงการจัดท าตูเก็บ
เอกสารและตูโชวแรางวัล
(แบบติดผนัง) 

- เพื่อจัดท าตูเก็บเอกสารงาน
ทะเบียนราษฎรและท าตูโชวแ
รางวัลที่ส านักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเคยไดรับ 
 
 

-  จัดท าตูเก็บเอกสารของงานทะเบียน
ราษฎร โดยรอบภายในหองออกแบบ
ติดผนังแบบถาวร 
- จัดท าตูโชวแรางวัล จ านวน  1  ตู  
โดยออกแบบใหติดผนังในที่ท่ีมองเห็น
ชัดเจน 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

-  มีตูเก็บเอกสารที่มั่นคง
ถาวร เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

งานทะเบียน
ราษฎร 

ส านักปลัด 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 
งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแ เครื่องมือ 
  เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน 
  อยางเพียงพอ 
-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

-  จัดซื้อครุภัณฑแเพื่อใชในงานปูองกันฯ  
ดังนี ้
1)  จัดซื้อเครื่องเคมีดับเพลิงพรอมตู 
จ านวน  20  ตู 
2)  จัดซื้อเปลเคลื่อนยายผูประสบภัย 
ทั้งชุดประกอบดวยเฝือกดามคอ เฝือก
ประคองขางศีรษะ  แผนกระดานรองหลัง  
จ านวน  1  ชุด 
3)  จัดซื้อเกาอ้ีบุนวมที่นั่ง  พรอมพนักพิง
ขาเหล็ก  จ านวน  100  ตัว 
4)  จัดซื้อเลื่อยโซยนตแ ประกอบดวย
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 106 CC 
ก าลังไมต่ ากวา 4800  วัตตแ หรือ  6.5  
แรงมา  สามารถใชแผนบังคับโซ ตั้งแต
ขนาด 60 – 90 ซม. ขนาดโซ 10.26 มม. 
 

421,200 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 

25,000 
 
 
 

60,000 
 

50,000 
 

 
 
 

 
 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

130,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
อยางรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 



2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

   5)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอรแ จ านวน  
1  เครื่อง  ประกอบดวย  LUMENS  ไม
ต่ ากวา  2500 ,  CONTRAS  4000:1 
6)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ า
กวา  12,000  BTU  พรอมติดตั้ง 
7)  จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน  ขนาด  
16  นิ้ว  จ านวน  8  เครื่อง 
8)  จัดซื้อแผงกั้นจราจร  ขนาดความสูงไม
นอยกวา 90 ซม. ยาวไมนอยกวา  1.50 
เมตร  มี 4 ลอ ใชเหล็กขนาด  4 หุน  
ทาสีขาว-แดง  ติดตราสัญลักษณแเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  ปีละ  จ านวน  10  แผง 
9) จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด  16 
นิ้ว  จ านวน  4  เครื่อง 
10) จัดท าตูเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง  
ขนาดสูง  1.20  เมตร  กวาง  3.50  เมตร  
จ านวน  1 ตู 

30,000 
 

 
30,000 

 
20,000 

 
30,000 

 
 
 
 

8,000 
 

18,000 
 

 

- 
 

 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 

 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 

 
- 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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   11) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ แบบ
พกพาพรอมอุปกรณแ  (NOTE BOOK) 
จ านวน  1   เครื่อง  รายละเอียด  ดังนี้  
-  Intel Centrino Duo  Processor  
technology 
-  Intel Core  2  Duo  Processor  
ความเร็วไมต่ ากวา  2.2  GHZ 
-  RAM DDR2 ไมต่ ากวา 2 GB 
- HARD DISK ไมต่ ากวา  250 GB 
- DVD/Super Multi double layer    
- LCD MONITOR  ไมต่ ากวา 14. นิ้ว 

50,000 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

  

7 โครงการกอสรางที่จอดรถ
งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 

-  เพื่อใหมีที่จอดรถที่เพียงพอ
ของงานปูองกันฯ 
- เพื่อใหเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบรอย 

-   สรางที่จอดรถเดิมของงานปูองกันฯ 
ขนาดสูง 5 เมตร กวาง 25 เมตร หลังคา
มุงดวยแผน  MATAL SHIT (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 

 
 

-  มีที่จอดรถที่เพียงพอตอ
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ   
-  การจอดรถเป็นไปอยางมี
ระเบียบเรียบรอย 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



8 โครงการกอสรางปูายทาง 
เขาส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-  เพื่อใหผูที่มาติดตอราชการ
ทราบส านักงานปูองกันฯ 
- เป็นประชาสัมพันธแหนวยงาน
ของเทศบาลฯ 
 

-  กอสรางปูายทางเขางานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  ขนาดสูง  
1.70  เมตร  ความกวาง   2.60   เมตร 
โครงเหล็กรูปพรรณ 

80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอราชการ
กับงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- มีปูายประชาสัมพันธแของ
หนวยงานเทศบาลฯ ท่ี
สวยงามคงทนถาวร 
 
 

- งานปอูงกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าและประตูเหล็ก 
ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

- เพื่อใหบริเวณรางน้ ามีตะแกรง
เหล็กท่ีรองรับยานพาหนะที่เขา-
ออก งานปูองกันฯ 
-  เพื่อมีประตูเปิดปิดบริเวณ
ทางเขา-ออก ของงานปูองกันฯ 
 

-   ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยการทุบ
คันหินและทุบบารางระบายน้ าเพื่อท า
ฝาตะแกรงขนาดกวาง  0.30  เมตร  
ยาว  14.00  เมตร 
-   จัดท าประตูเหล็กมีลอเลื่อน  ขนาด
ความสูง 1.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
 

106,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 

 
 

-  ยานพาหนะที่เขาออก
บริเวณรางน้ าหนางานปูองกัน
ฯ  มกีารเดินทางไปมาสะดวก
และปลอดภัย 
-  มีการเขาออกบริเวณงาน
ปูองกันฯ  อยางเป็นระบบ
ระเบียบและปลอดภัย 

-  งานปูองกันฯ 
ฝุายปกครอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 โครงการจัดซื้อครุภณัฑแ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑแ กองสวัสดิการสังคม 
ดังนี ้
1)  จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแพรอม 
อุปกรณแ  จ านวน  1  ชุด   

281,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม 
 

194 
 195 



 
 

-  CPU  ไมต่ ากวา  3.0 GHZ 
-  RAM ไมต่ ากวา  256 MB 
-  HARD DISKไมต่ ากวา  80 GB 
-  CD-ROM 52 พรอมล าโพง  1 คู 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x -  
MONITOR ไมต่ ากวา 17 นิ้ว 
-  Mouse ,  Mouse Ped , keyboard 
120 Keys  
-  เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1  เครื่อง 
-  โต฿ะ-เกาอี้คอมพิวเตอรแ จ านวน 1 ตัว 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อยางเพียงพอ 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   2)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  แบบ Laser  
ความเร็วไมต่ ากวา 12 แผน/นาที ปริ้นสี-
ขาวด า  ถายเอกสารได  จ านวน  1  เครื่อง 
3)  จัดซื้อรถเข็นผูปุวยพับได ท าจากเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม  ลอยางตัน  ลอหนา  20  ซม.
ลอหลัง  59  ซม.  เป็นลักษณะลอจักรยาน
พรอมวงแหวนชวยเข็นและเบรกลอ  2  ขาง 
เบาะนั่งเป็นหนังเทียม  พับเก็บได  ที่วางเทา

8,000 
 
 

160,000 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
 

  



เป็นอลูมิเนียมพับงอและปรับสูงต่ าได  รับ
น้ าหนักผูปุวยไดถึง  100  กิโลกรัมจ านวน  
2  คัน 
4)  จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรแ ความสวาง 
2,200  ANSI  Lumens  ความละเอียดไม
นอยกวา  786,432 (1,024 x 768) อุปกรณแ
ตอพวงอื่น ๆ ครบชุด จ านวน  1  เครื่อง  
เพื่อใชงานศูนยแบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 

 
 
 

35,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   5)  จัดซื้อเกาอ้ีบุนวมมีพนักพิงแบบหมุนได
ส าหรับพนักงานปฏิบัติงานประจ า
ศูนยแบริการประชาชน  จ านวน  5  ตัว 
6)  จัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตปุยอินทรียแ
ชีวภาพชุมชน  เพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพใน
เขตเทศบาล  20  ชุมชน  ประกอบดวย 
-  เครื่องสับยอยซากพืช  จ านวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องบดละเอียด  จ านวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องปั้นเม็ดปุย  จ านวน  1  เครื่อง 
7)  จัดซื้อเกาอ้ีบารแเหล็กปรับต่ าระบบไฮโดร
ลิคส าหรับพนักงานปฏิบัติงานเคาเตอรแประ
ชาสัมพันธแประจ าศูนยแบริการประชาชน  

20,000 
 
 

150,000 
 
 

(50,000) 
(50,000) 
(50,000) 

3,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
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จ านวน  2  ตัว 
8)  จัดซื้อโต฿ะปฏิบัติงานส าหรับพนักงานชอง
บริการผูพิการรอ  จ านวน  1  ตัว 
 

 
5,000 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

11 
 
 
 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 
กองคลัง 
 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อครุภัณฑแกองคลัง  ดังนี ้
 
1)  จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแพรอม 
อุปกรณแ  จ านวน  9  ชุด ประกอบดวย 
-  CPU  ไมต่ ากวา  3.0 GHZ 
-  RAM ไมต่ ากวา  256 MB 
-  HARD DISKไมต่ ากวา  80 GB 
-  CD-ROM 52 พรอมล าโพง  1 คู 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x -  
MONITOR ไมต่ ากวา 17 นิ้ว 
-  Mouse ,  Mouse Ped , keyboard 
120 Keys  
-  Printer Laser ความเร็วไมต่ ากวา 
12 แผน/นาที  จ านวน  1 เครื่อง 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 
-  โต฿ะ-เกาอี้คอมพิวเตอรแ จ านวน 1ตัว 

622,000 
(งบเทศบาลฯ) 

450,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   2)  จัดซื้อตูเซฟ ตูนิรภัยภายใน
ประกอบดวยลิ้นชักพรอมกุญแจล็อค  
มีชั้นวางของปรับระดับสูงต่ าได ผลิต 
จากเหล็กกลา เคลือบผิวชนิดพิเศษ  
ทนตอการเกิดสนิม  จ านวน  1  ตู 
3)  จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ความเร็ว
ในการนับ 1,000 ฉบับ/นาที  จ านวน  
1  เครื่อง 
4)  จัดซื้อเครื่องนับเหรียญ พาวเวอรแ
แบงคแ ความเร็วในการนับ 270 
เหรียญ/นาที 
5)  จัดท าตูเก็บระวางแผนท่ีภาษีแบบ
แขวนชนิดตั้งพื้น  ขนาดกวาง 75 ซม. 
ยาว  90  ซม. สูง  190  ซม.  จ านวน  
1  ตู 
 

30,000 
 
 
 

 
20,000 

 
 

12,000 
 
 

20,000 

- 
 

- 
 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   6)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก  
จ านวน  1  ตู 
7)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด  4  ลิ้นชัก  
จ านวน  4  ตู  เพื่อใชเก็บทะเบียนคุมผู
ช าระภาษี (ผท.5) และ ทะเบียน
ทรัพยแสิน (ผท.4) 
8)  จัดซื้อ เครื่อง  Printer Laser แบบ
24  เข็ม แครสั้น  จ านวน 1  เครื่อง 
เพื่อใชพิมพแใบเสร็จและกระดาษ 
ตอเนื่อง 
9)  จัดซื้อโต฿ะคอมพิวเตอรแแบบตอขาง
โต฿ะท างาน  จ านวน  2  ชุด 
10) จัดซื้อจอคอมพิวเตอรแ (จอ LCD)
ขนาดไมต่ ากวา  19  นิ้ว  เพื่อทดแทน
จด VGA  จ านวน  1  จอ 
 

50,000 
 

20,000 
 
 
 

9,500 
 
 
 

5,000 
 

5,500 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

201 
200 



(บาท) (บาท) (บาท) 
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 
อยางเพียงพอ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อครุภัณฑแกองวิชาการและแผนงาน 
 ดังนี ้
1)  จัดซื้อกลองวีดีโอ ชนิด Full HD จอ 
LCD พรอมอุปกรณแ  จ านวน  1  ชุด 
2)  จัดซื้อกลองดิจิตอล ชนิด D-SLR   
จ านวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-  หนาจอ LCD 3.0  นิ้ว  1,040,000  
พิกเซล ความละเอียดสูงสุด 5184x3456 
-  ความไวชัตเตอรแตั้งแต 30-1/4000 
วินาที 
-  ความยาวโฟกัสไมต่ ากวา  216  มม. 
-  แฟลช  กระเปา แทนชารแ แบตเตอรี ่ 
ขาตั้งกลอง พรอมอุปกรณแ 
3)  จัดซื้อตู Subwoofer  ขนาดไมนอย
กวา  18  นิ้ว  จ านวน  2  ตู   
 

807,200 
(งบเทศบาลฯ) 

39,900 
 

75,300 
 

 
 
 
 
 
 
 

24,000 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
อยางเพียงพอ 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

   4)  จัดซื้อเครื่องแมขาย ก าลังสงไมนอย
กวา  10 W  จ านวน  1  ชุด   
5)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ พรอม
อุปกรณแ  จ านวน  1 ชุด  ประกอบดวย 
-  CPU  ไมต่ ากวา  3.4 GHZ 8 MB 
Cache 
-  RAM ไมต่ ากวา  6  GB (DDR3) 
-  HARD DISK ไมต่ ากวา  2 TB 
-  การแดจอ เมมโมรี่ ไมต่ ากวา  1 GB   
-  DVD-Super Multi Drive 
-  MONITOR WLED ไมต่ ากวา 20  นิ้ว 
-  Mouse ,  Mouse Ped , keyboard 
120 Keys  
-  เครื่องส ารองไฟฟูา  
6)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ ากวา  24,000  
BTU  พรอมติดตั้ง  จ านวน  2  เครื่อง 

288,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,000 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 202 
203 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   7)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  แบบ Laser  
ความเร็วไมต่ ากวา  12  แผน/นาที  
ปริ้นสี-ขาวด า  ถายเอกสารและสแกนได  
จ านวน  1 เครื่อง 
8)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ พรอม
อุปกรณแ  จ านวน  2 ชุด  ประกอบดวย 
-  CPU  ไมต่ ากวา  3.2 GHZ 
-  RAM ไมต่ ากวา  2  GB (DDR3) 
-  HARD DISK ไมต่ ากวา  1 TB 
-  การแดจอ  512  MB  (DD3) 
-  DVD-Super Multi Drive 
-  MONITOR ไมต่ ากวา 18.5  นิ้ว 
-  Mouse ,  Mouse Ped , keyboard 
120 Keys  
-  เครื่องส ารองไฟฟูา  
 

10,000 
 
 
 

60,000 

- 
 

 
 
- 
 

 

- 
 

 
 
- 

 งานธุรการ 
 
 
 

- งานธุรการ 
- งานวิเคราะหแฯ 



   9)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  แบบ Inkjet
ความเร็วไมต่ ากวา 20 แผน/นาที สามารถ
ถายเอกสารสีและสแกนได จ านวน 1 เครื่อง 
10)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ พรอม
อุปกรณแ  จ านวน  1 ชุด  ประกอบดวย 
- CPU  Intel  Core i3 
- RAM  4 GB Z2x2 GB) DDR 3 
- HARD DISK  1  TB 
- การแดจอ  HP 5670 
- แรมการแดจอ 512 MB GDDR 3 
- Fire Wire 800 , 4 USB 2.0 
- Mini Display Port 
- จอ 27 – inch (2560 x 1440  
resolution) 
 
 

6,000 
 

 
60,000 

- 
 

 
- 
 

 

- 
 

 
- 

 งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

204 
 205 



   11)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแแบบพกพา  
พรอมอุปกรณแ  จ านวน  1 ชุด  ประกอบดวย 
- Intel Centrino Duo Processor technology 
- Intel  Core 2 Duo Processor  ความเร็ว 
ไมต่ ากวา  2.2  GHZ 
- RAM  DDR2  ไมต่ ากวา  2 GB 
- HARD DISK  ไมต่ ากวา  250  GB 
- DVD/Super  Multi double layer   
- LCD MONITOR  ไมต่ ากวา  14  นิ้ว 
12)  จัดซื้ออุปกรณแจัดเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรแ ตาม พ.ร.บ.การกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอรแ  ดังนี้ 
-  สามารถเก็บบันทึก Log File และจัดเปรียบ 
เทียบใหสอดคลอง พ.ร.บ.วาดวยการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอรแ  , สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช
งาน IT ภายในองคแกรและสามารถจัดเก็บคา 
Inventory ชนิดแบบ Passive ทางระบบเครือขาย 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

 งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 

งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

  13 
 
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ         
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

-  เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 จัดซื้อครุภัณฑแกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ดังนี ้
1)  จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
ไหลขนาดไมต่ ากวา  1.5  แรงมา  

 11,251,800 
(งบเทศบาลฯ) 

38,000 
 

488,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

38,000 
 

7,473,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

38,000 
 

-  ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

-  งานรักษา 
ความสะอาด 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

จ านวน 4  เครื่อง 
 2)  จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะขนาดความจุ
ไมนอยกวา 400 ลิตร จ านวน 20 คัน 
3)  จัดซื้อถังคอนเทนเนอรแท าดวยเหล็ก
หนามีฝาปิด-เปิด แบบ เปิดไดเองเมื่อ
ปลดล็อก  ขนาดความจุไมนอยกวา4 
ลูกบาศกแเมตร จ านวน4 ถัง 
4)  จัดซื้อรถยนตแบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทายชนิดรางสไลดแ ขนาดความ
จุไมนอยกวา 12 ลบ.ม. ก าลัง  220  
แรงมา  ชนิด 6 ลอ  จ านวน 1 คัน 
 

 
90,000 

 
- 
 
 
 

2,460,000 
 

 
90,000 

 
360,000 

 
 
 
- 

 
90,000 

 
- 
 
 
 
- 

อยางเพียงพอ  
 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   5)  จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ  
เครื่องยนตแดีเซล ขนาดไมต่ ากวา  150  
แรงมา  น้ าหนักบรรทุกไมต่ ากวา  21,700 
กิโลกรัม  จ านวน 1 คัน 
6) จัดซื้อรถยนตแบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอรแ  หรือแบบยกภาชนะรองรับ
มูลฝอยตอนทายหลังเกเงติดตั้งเครื่องยก
ภาชนะรองรับมูลฝอยท างานดวยระบบ

5,500,000 
 
 

 
2,080,000 

 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
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ไฮโดรลิค  ปริมาตรถังบรรจุมูลฝอยไมนอย
กวา  4  ลูกบาศกแเมตร เครื่องยนตแดีเซลมี
ก าลังไมนอยกวา  110   แรงมา ชนิดรถ  6 
ลอ จ านวน  1 คัน   
7)  จัดซื้อรถปิ๊กอัพที่ติดตั้งถังบรรจุขยะมูล
ฝอยประตูดานขางแบบปีกนกใตถังเก็บกักน้ า
เสีย ขนาดบรรจุ  3  ลบ.ม. ก าลัง  70 
แรงมา 
 

 
 
 

 
870,000 

 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   8) จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแพรอม
อุปกรณแ CPU  จ านวน  2  ชุด 
-  CPU  ไมต่ ากวา 3.0 GHZ 
-  RAM ไมต่ ากวา 512  MB 
-  HARD DISKไมต่ ากวา 80 GB 
-  CD-ROM 52 พรอมล าโพง  1 คู 
-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 
-  MONITOR ไมต่ ากวา 17 นิ้ว 
-  Mouse , Mouse Ped, keyboard 
 120 Keys 
-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ า
กวา 12 แผน/นาที จ านวน  2  เครื่อง 
-  เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 2 เครื่อง 

100,000 
 
 

- 
 

- 
 

 งานสัตวแพทยแ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  โต฿ะคอมพิวเตอรแ จ านวน 2 ตัว 
-  เกาอี้ส าหรับพนักงาน จ านวน 2 ตัว 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   9)  จัดซื้อเครื่องนึ่ง  จ านวน  1  เครื่อง 
10) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ า
กวา  25,000  BTU แบบแยกสวน 
11)  จัดซื้อรถบรรทุกน้ า  พรอมอุปกรณแ
ฉีดน้ า 6 ลอ ถังบรรจุน้ าขนาด  12,000 
ลิตร  เครื่องยนตแไมนอยกวา  220แรงมา  
จ านวน  1 คัน 
12) จัดซื้อโต฿ะท างานพรอมเกาอ้ี  ระดับ  
3-6  จ านวน  3  ชุด 
13) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ชนิด  2 บาน  2  ตู 
14)  จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง  เครื่องยนตแ
ดีเซล JCB  4 จังหวะ จ านวน  4  สูบ  
ความจุ 4,400  ซีซี ระบายความรอนดวย
น้ า ก าลังแรงมาสูงสุด85-92แรงมา ระบบ
ขับเคลื่อน 4 ลอ  จ านวน 1  คัน 
 

40,000 
37,000 

 
- 
 

 
 

17,000 
 

19,800 
 

- 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

3,745,000 
 
 
 
- 
 
- 

 
3,600,000 

 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 
กองชาง 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 
-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซื้อครุภัณฑแเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้
1)  จัดซื้อตูเช่ือมไฟฟูาแบบหิ้ว  จ านวน  
1  ตู 
2) จัดซื้อไฟเบอรแตัดเหล็ก (ขนาดกลาง)  
จ านวน  1  เครื่อง 
3)  จัดซื้อเข็มขัดเซพตี้ขึ้นเสาไฟ  
จ านวน  1  ชุด 
4)  จัดซื้อโต฿ะหมูบูชา จ านวน 2 ชุด 
ดังนี้  โต฿ะหมูบูชา หมู 7 และโต฿ะหมู
บูชา หมู 9 
5) จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม ขนาดมอเตอรแ 
5HP มีรางล าเรียงก่ิงไมและรางสงเศษ
ไมมีลอ  2  ลอ  สามารถเคลื่อนยายได
สะดวก  จ านวน  1  เครื่อง 
 

1,392,200 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000 
 

5,000 
 

15,000 
 

18,000 
 
 

150,000 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

-  การปฏิบัติงานเป็นไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   6)  จัดซื้อเลื่อยแตงกิ่งแบบใชไฟฟูา  
220 V จ านวน  2  เครื่อง 
7)  จัดซื้อไดโวสูบน้ า  ขนาดทอ  2  นิ้ว  
จ านวน  2  เครื่อง 
8)  จัดซื้อเลื่อยยนตแแบบใชน้ ามัน ขนาด  
1.5 HP พรอมอุปกรณแ  จ านวน  2  
เครื่อง 
9)  จัดซื้อเครื่องดูดพนอากาศพรอม
อุปกรณแ  จ านวน  4  เครื่อง 
10)  จัดซื้อกรรไกรตัดแตงทรงพุมไม
ประดับ ขนาด 1.5 HP พรอมอุปกรณแ 
จ านวน  2  เครื่อง 
11)  จัดซื้อชุดรับแขก  จ านวน  1  ชุด 
12)  จัดซื้อผาใบเต็นทแ ขนาดกวาง  
4.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร 
จ านวน  5  ชุด 
 

40,000 
  

12,000 
 

25,000 
 
 

300,000 
 

25,000 
 
 

15,000 
45,000 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   13)  จัดซื้อโต฿ะพับ  ขนาด  0.60 x 
0.40  เมตร จ านวน  40  ตัว 
14)  จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงพลาสติก  
จ านวน  750  ตวั 
15)  จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณแ  
จ านวน  1  เครื่อง  ประกอบดวยความ
ละเอียดไมนอยกวา  10  ลานพิกเซล  
ซูมออฟติคอลไมนอยกวา  12  เทา
และซูมดิจิตอลไมนอยกวา  4  เทา  
LED แสดงผล  2  นิ้ว 
16)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  แบบ 
Laser  ความเร็วไมต่ ากวา 12 แผน/
นาที จ านวน  1 เครื่อง 
17)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  สี  ถาย
เอกสารและสแกนได  สามารถเช่ือม 
ตอแบบไรสายได  จ านวน  1 เครื่อง 
 

80,000 
  

90,000 
 

15,000 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 

8,000 

- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 

- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   18)  จัดซื้อเครื่องมือทดสอบหาสวน 135,000 - -   
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คละ (Sieve Analysis) ของวัสดุรวม
หยาบ  จ านวน  1  ชุด ประกอบดวย 
-  เครื่องเขยาหินและฝาปิด พรอม
ตะแกรง  
19)  จัดซื้อเครื่องมือทดสอบหาคา 
California Bearing  Ratio (CBR) 
เครื่องกดแบบตั้งโต฿ะรับแรงไดสูงสุดไม
นอยกวา  50  กิโลนิวตัน แบบมือหมุน  
จ านวน  1  ชุด 
20)  จัดซื้ออุปกรณแวิทยุรับ-สง  จ านวน  
3  เครื่อง 
 
 
 
 

  
 

 
 

300,000 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   21) จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณแ  
จ านวน  1  ชุด  ความละเอียดสูง  16  
ลานพิกเซ็นเซอรแ   ซูมออฟติคอล  30  
เทา  ซูม 30 เทา 24-720 mm ความ
เร็วชัตเตอรแ 30-1/4000 sec ระยะมา
โคร 1 cm ปรับISO ไดระหวาง 100-
6400  โดยปรับเพิ่มสูงสุดไดถึง  12800  
จอมอนิเตอรแ LCD ขนาด 3.0  นิ้ว  
(460,000) จอทางขางและพลิกหมุนได 
ไฟลแภาพ JPEG , RRAW (RAF) รองรับ 
SD/SDHC/SDXC (UHS-I) 
 
 
 
 

16,000 
  
 

- 
 

 

- 
 

 

  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   22)  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย  โปรเจค 
เตอรแพรอมอุปกรณแ  จ านวน  1  ชุด 
เป็นเครื่องฉายภาพเลนสแเดียวสามารถตอ
กับอุปกรณแเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรแ
และวีดีโอ ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 

30,000 
  
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
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ความละเอียดพิกเซล 800x600 (SVGA) 
ขนาดความสวาง (ANSI Lumens) 2500 
คา Contrast= 4000 จอภาพขนาด70x70
นิ้ว พรอมขาตั้ง จอมวนเก็บในกลองได 
23)  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณแ  
จ านวน  1  ชุด ประกอบดวย 
-  ตูล าโพงไมนอยกวา  15  นิ้ว พรอมขาตั้ง 
จ านวน  2  ชุด 
-  เพาวแเวอรแมิกซแเซอรแ ก าลังขยายไมนอย
กวา  550  วัตตแ 
-  สายล าโพงยาวไมนอยกวา  30 เมตร 
-  ไมคแลอยคู  จ านวน  1  ชุด 

 
 
 

 
25,000 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อัฒจันทรแเดิมที่ช ารุด   
 

-  เพื่อใชในงานประเพณี   
งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด
รอยเอ็ด  
 

-  จะท าการจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมอัฒจันทรแเดิมที่ช ารุด  
จ านวน  10  ชุด ดังนี้  เปลี่ยนไม
เนื้อแข็ง  ขนาด  1.5” X 12”  ไส
เรียบ  ทาสีกันสนิมและสีน้ ามัน
ใหมท้ังหมด  
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  มีอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 
 

กองชาง 
 

16 โครงการกอสรางอัฒจันทรแ  
 

-  เพื่อใชในงานประเพณี  
งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด

-  จะท าการจางเหมากอสราง
อัฒจันทรแ  ขนาดกวาง 3.0  เมตร  

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

กองชาง 
 



รอยเอ็ด  
 

ยาว 4.0  เมตร  จ านวน 10 ชุด  
(รูปแบบรายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด ) 
 

 

17 โครงการ ปรับระดับพ้ืนโรง
เก็บพัสดุ  
 

-  เพื่อปรับระดับพ้ืนใหสูงขึ้น
ปูองกันการช า รุดหรือศูนยแ
หายของทรัพยแสิน  
 

-  เทคอนกรีตส าเร็จเพื่อปรับระดับ
พื้นเดิม ขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา  400  
ตารางเมตร   
 

139,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -  พื้นเก็บพัสดุสูงขึ้นน้ าไมทวม
ขัง  ทรัพยแสินมีความปลอดภัย 
 

กองชาง 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแ 
กองการศึกษา 

-  เพื่อใหมีอุปกรณแเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 
-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซื้อครุภัณฑแเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้
1)   จัดซื้อโต฿ะเกาอ้ีระดับ 3-6  จ านวน 
16 ชุด ส าหรับใชที่กองการศึกษา จ านวน 
2 ชุด โรงเรียนสังกัดเทศบาลจ านวน  14  
ชุด  โรงเรียนละ  2  ชุด  
2)  จัดซื้อครุภัณฑแการกีฬา  จ านวน  
1 ชุด  ประกอบดวย 
-  แปูนบาสเกตบอลส าเร็จรูป   ขนาด
มาตรฐาน แปูนหนา  15  ม.ม.  จ านวน  
4 ชุด  ส าหรับใชทีโ่รงเรียนสังกัดเทศบาล 
3)  จัดซื้อเตนทแลูกเสือ- เนตรนาร ี
จ านวน  27 หลัง ส าหรับใชที่ โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง  จ านวน  10  หลัง , 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  จ านวน  4
หลัง , โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
 

4,125,760 
 (งบเทศบาลฯ) 

49,000 
 

 
 

150,000 
 
 
 

 
81,000 

 
 

 

25,000 
  (งบเทศบาลฯ)  

- 
 
 

 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

-  การปฏิบัติงานเป็นไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา   
 

 

กองการศึกษา   
 
 
 

 

กองการศึกษา 
 
 

 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   จ านวน  5 หลัง , โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วัน  จ านวน  6  หลัง และโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  จ านวน  2 หลัง 

4)  จัดซื้อโต฿ะเกาอี้นักเรียน  จ านวน 905 
ชุด  ส าหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระ
ทอง  จ านวน  100  ชุด ,  โรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม  จ านวน  100  ชุด 
, โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  จ านวน 55 
ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร  จ านวน  
250 ชุด , โรงเรียนชุมชนบานหนองหญา
มา จ านวน  200 ชุด และโรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน  จ านวน  200 ชุด 
5)  จัดซื้อโต฿ะอาหารและเกาอี้  ส าหรับใช
ที่โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  
จ านวน  100  ชุด 
 

 
 
 

905,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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   6) จัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.)  
ชนิด  4  ลิ้นชัก จ านวน  7  ตู ส าหรับ
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระ-ทอง  
จ านวน  1  ตู , โรงเรียนเทศบาลวัดปุา
เรไร  จ านวน  2  ตู และโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน  4  ตู  
7) จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จ านวน 10 ตู  ส าหรับใช
ที่กองการศึกษา  จ านวน  2  ตู , 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
จ านวน  2  ตู , โรงเรียนเทศบาลวัด
เหนือ  จ านวน  2  ตู , โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน  2  ตู และ
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  
จ านวน  2  ตู 
 

49,000 
 

 
 
 
 

40,000 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 
 
 

โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   8) จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง 
จ านวน  1,330  ตัว   ส าหรับใชที่
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จ านวน 
300 ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิ
ราม จ านวน  200 ชุด , โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ  จ านวน 80ชุด , 
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร  จ านวน  
200 ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  
จ านวน 200ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ  จ านวน  100 ชุด และ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  50  ชุด 
9) จัดซื้อเตียงพยาบาลพรอมลูกฟูก 
และอุปกรณแ  จ านวน  16  ชุด ส าหรับ
ใชในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด
และศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนละ  2  
ชุด 
 

159,600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

72,000 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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   10) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ า
กวา  25,000  บีทียู  พรอมติดตั้ง  จ านวน 
13  เครื่อง  ส าหรับใชที่กองการศึกษา  
จ านวน  3  เครื่อง  , โรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพาภิราม จ านวน  2 เครื่อง , โรงเรียน
เทศบาลวัดปุาเรไร   จ านวน  2  เครื่อง , 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน  2  
เครื่อง , โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  
จ านวน   2  เครื่อง และศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน  2 เครื่อง 
11) ซื้อเครื่องก฿อปปี้ปริ๊นทแ  ความเร็วใน
การปริ้นไมนอยกวา 60 แผน /นาที 
จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใชที่โรงเรียน
เทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา 

445,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
160,000 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน.เทศบาลวัด
ปุาเรไรและ

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   12) จัดซื้อกลองดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา  12 ลาน พิก
เซลและสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว ไดไมนอยกวา  1 ช่ัวโมง 
จ านวน  6  เครื่อง  ส าหรับใชที่กอง
การศึกษา  จ านวน 1เครื่อง  , 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จ านวน  1 
เครื่อง  , โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร  
จ านวน 1  เครื่อง ,โรงเรียนชุมชน
บานหนองหญามา จ านวน  1  
เครื่อง , โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  
จ านวน  1  เครื่อง และศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  1 เครื่อง 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 223 
222 



   13)  จัดซื้อครุภัณฑแคอมพิวเตอรแพรอม
อุปกรณแ จ านวน  8  ชุด ส าหรับใชใน
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ านวน  
4  ชุด และโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 
จ านวน 4 ชุด ประกอบดวย 
- CPU  ไมต่ ากวา 3.0 GHZ 
- RAM  ไมต่ ากวา 256 MB 
- HARD DISK  ไมต่ ากวา 80 GB 
- CD- ROM 52  พรอมล าโพง 4 คู 
- CD- R 52x32x52x16x 
- MONITOR  ไมต่ ากวา 17 นิ้ว 
- Mouse, Mouse Ped, Keyboard 120 
Keys 
-  Printer แบบ Laser  ปริ้นสี-ขาวด า  
ถายเอกสารได  ความเร็วไมต่ ากวา 12 
แผน/นาที   
-  เครื่องส ารองไฟฟูา  
-  โต฿ะคอมพิวเตอรแ  

240,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม และ
โรงเรียนเทศบาล 

วัดปุาเรไร    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   14)  จัดซื้อชุดการแสดงดนตรีพื้นเมือง
พรอมรองเทา จ านวน 85 ชุด ส าหรับ
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรจ านวน  
30  ชุด , โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
จ านวน  50  ชุด และศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน  5  ชุด 
15)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ แบบ
พกพาพรอมอุปกรณแ (Note Book) 
จ านวน 1 เครื่อง 
16)  จัดซื้อโต฿ะพับ ขนาด 0.60 x 
1.40 เมตร จ านวน 20 ตัว 
17)  จัดซื้อเกาอ้ีบุนวมที่นั่ง พรอม
พนักพิงขาเหล็ก สีน้ าเงิน จ านวน 20 
ตัว 
18)  จัดซื้อเครื่องเลน DVD จ านวน 
10 เครื่อง 

85,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

40,000 
 

12,000 
 
 

50,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

224 
 225 



   19)  จัดซื้อโทรทัศนแสีจอแบน   29 
นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
20)  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณแ  
- Powered Mixer  1,000 w 
จ านวน 1 เครื่อง 
- ล าโพงตู 15 นิว้ w.2  จ านวน  1 
เครื่อง 
- ไมโครโฟนสายยาว 10 เมตร พรอม
ขาตั้งยาว 2 ชุด 
ไมโครโฟนไรสาย  ความถี่ 233 - 
258 MHZ รับสัญญาณไกล 50 - 60 
เมตร 2 ชุด 
21)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอรแ 
ขนาดไมต่ ากวา 2,000ANSILUMNS 
SVGA Uive UXGA จ านวน 1เครื่อง 

40,000 
 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,000 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   22)  จัดซื้อครุภัณพแเครื่องก฿อปปี้ 
ปริ้นทแ ความเร็วในการปริ้นไมนอยกวา 
60 แผน/นาที จ านวน 1 เครื่อง 
23)  จัดซื้อรถยนตแกระบะปิกอัพ 4 
ประตู จ านวน  1  คัน 
24)  จัดซื้อเครื่องตัดหญาเดินตาม
ขนาด เครื่อง 3 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
25)  จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  ขนาด 300 
วัตตแ จ านวน 5 เครื่อง 
26)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  จ านวน 10 
หลัง 
27)  จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบาน 
- พิณไฟฟูา จ านวน 5 ตัว 
- แคน จ านวน 5 เตา 
- โหวด จ านวน 5 ตัว 
 

80,000 
 

 
560,000 

 
25,000 

 
37,500 

 
9,900 

 
7,800 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

226 
 227 



   28)  จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 
-  ตูเก็บวัสดุอุปกรณแดนตรี จ านวน 
 2 หลัง 
-  ไมคแกระเดื่อง (พรอมขาตั้ง)  
จ านวน 1 ชุด 
-  กระเดื่องกลองคู จ านวน 1 ชุด 
-  ไมคแจอกลองชุด (พรอมขาตั้ง) 
จ านวน 1 ชุด 
-  กีตาโปรงไฟฟูา จ านวน 2 ตัว  
(พรอมกลอง) 
-  กีตาโปรง (พรอมกระเปา) จ านวน 
20 ตัว 
29)  จัดซื้อกลองถาย V.D.O จ านวน 
1 ตัว 
 

76,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  

 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 

 

 โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   30)  จัดซื้อเครื่องเสียง 
- เครื่องมิกเซอรแ SOUNDCRAF 
MPPi20/2  จ านวน 1 ตัว 
- พาวเวอรแแอมป ขนาด 1000 W 
จ านวน 2 ตัว 
- พาวเวอรแแอมป ขนาด 2400 W 
จ านวน 2 ตัว 
- พาวเวอรแแอมป ขนาด 3600 W
จ านวน 2 ตัว 
- ตูล าโพงเปลา ขนาด 18” จ านวน 
12 ต ู
- ตูล าโพงเปลา ขนาด 8” จ านวน 8 ตู 
- ล าโพง ขนาด  18” จ านวน 12 ตัว 
- กลองเก็บอุปกรณแดนตรี จ านวน 3 
กลอง 
 

358,660 
 

 
 

   โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

228 
 229 



   - ล าโพง ขนาด  12”  จ านวน 16 ตัว 
- ล าโพง ทวิสเตอรแ จ านวน 8 ตัว 
- ครอสโอเวอรแ จ านวน 1 ตัว 
- คอมเพรสเซอรแ จ านวน 1 ตัว 
- สายมัลติคอรแ จ านวน 1 ชุด 
- สายซีล จ านวน 1 มวน 
- สาย VCT-4X1.5 จ านวน 1 มวน 
- แจ฿คสเปฺคคอนติดแทนกลม จ านวน 56 ตัว 
- ปลั้กสเปฺคคอน จ านวน 56 ตัว 
- ปลั๊กแคนอลตัวผูและตัวเมีย จ านวน 40 ตัว 
 
 
 
 
 
 

     

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



   31)  จัดซื้อครุภัณฑแดนตรีโรงเรียน 
เทศบาลวัดสระทอง  ดังตอไปนี้ 
1.  อัลโต  แซกโซโฟน  จ านวน 2 ตัว   
2.  เทเนอรแ แซกโซโฟน  จ านวน 2 ตัว  
3.  ทรอมโบน  จ านวน  2  ตัว  
4.  กลองชุด  จ านวน  1  ชุด   
5.  กีตารแไฟฟูา  จ านวน 2 ตัว  
6.  เบสไฟฟูา  จ านวน 1 ตัว  
7.  คียแบอรแด  จ านวน  1 ตัว  
8.  ตูแอมปกีตารแ  จ านวน 2 ตัว  
9.  ตูแอมปเบส  จ านวน 1 ตัว  
10. ตูแอมปคียแบอรแด  จ านวน 1 ตัว  
11. เอฟเฟคกีตารแไฟฟูา  จ านวน 2 ตัว  
12. กลองบองโก+คองกา  จ านวน 1 ชุด
13. ทรัมเป็ต  จ านวน 2 ตัว 
14. ขาตั้งสแตนโน฿ต   จ านวน 20 ตัว 
15. กีตารแโปรง  จ านวน  20 ตัว  

456,000 
 

40,000 
42,000 
40,000 
20,000 
20,000 
10,000 
30,000 
40,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
30,000 
24,000 
80,000 

   โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง   

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 231 
230 



   32)  จัดซื้อโต฿ะประชุม จ านวน 1 ชุด 
ดังนี ้
-  โต฿ะประชุมขนาดหนากวาง 0.60 
เมตร ยาว 1.50 เมตร หนาโต฿ะเป็นไม
เต็มแผนโฟเมกาลายไม ติดขอบดวย
ระบบเอจแบรนดแ ปูองกันการซมึน้ าไดดี 
จ านวน 6 ตัว 
-  โต฿ะโคง ขนาด 2 ตัว 
โต฿ะเขามุมหนากวาง 60 ซม. 

38,600 
 

(27,000) 
 
 

 
 

(9,000) 
(2,600) 

   โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ 

19 โครงการเชาพื้นที่จัดท าเว็บ
ไซดแกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด และจด
ทะเบียนโดเมนเนม (ซื่อเว็บ
ไซดแ) กองการศึกษา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีพื้นท่ีเพื่อใชในการ
จัดท าเว็บไซดแของกองการ 
ศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
- เพื่อใหมีโดเมนเนม ช่ือเว็บ
ไซดแกองการศึกษา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- เชาพ้ืนท่ีเพื่อใชในการจัดท าเว็บไซดแ
และบทเรียนออนไลนแ 
- จดทะเบียนช่ือเว็บไซดแกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
www.erem.go.th Education of 
Roi- Et Municipal 

22, 000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22, 000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

22, 000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- กองการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดมีพื้นท่ีในการจัดท าเว็บไซดแ
และบทเรียนออนไลนแ 
- กองการศึกษา เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีช่ือเว็บไซดแอยางเป็น
ทางการ (โดเมนเนม) 

กองการศึกษา 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

 

http://www.erem.go.th/


20 
 

โครงการเช่ือมตอ
อินเตอรแเน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ของกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีอินเตอรแเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศออนไลนแ
ผานเว็ปไซดแกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
 

-  กองการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท้ัง 7 
โรงเรียนสามารถสงขอมูลสารสนเทศ
ออนไลนแผานเว็ปไซดแกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

192,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

192,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

192,000 
(งบอุดหนุนฯ) 

 

-  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดรับขอมูลสารสนเทศ
ออนไลนแจากกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ท้ัง 7 โรงเรียน 
 

กองการศึกษา 
 

21 
 

โครงการซอมแซมรถยนตแ 
กองการศึกษา 

- เพื่อใหรถยนตแกองการศึกษา
ใชงานไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

- ท าการซอมแซมรถยนตแกอง
การศึกษาท่ีช ารุดใหใชงานไดอยาง
ปลอดภัย 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200, 000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200, 000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รถยนตแกองการศึกษาท่ีช ารุด
สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ สะดวก
ปลอดภัยแกผูขับขี่และผูโดยสาร 

กองการศึกษา 
 

22 โครงการสรางเรือนเพาะช า - เพื่อใชเป็นที่เพาะพันธุแกลาไม
ดอกไมประดับ 
- เพื่อเป็นแหลงเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
 

- จัดสรางเรือนเพาะช า จ านวน 1 
หลัง ขนาดไมต่ ากวา 8 × 8 เมตร 

- 250,000 
(งบเทศบาล) 

- - โรงเรียนมีพันธุแพืชชนิดตางๆ 
ส าหรับปลูกประดับตกแตงอยาง
เพียงพอ 
- ประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อพันธุแพืชมาปลูกในโรงเรียน 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

233 
232 



23 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโรงเรียนและศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหโรงเรียนและศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีสื่อการเรียนการ
สอน อุปกรณแเกี่ยวกับการเรียน
ที่เพียงพอและทันสมัยสามารถ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสด ุดังนี ้
1. จัดซื้อวัสดุรายหัวศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. จัดซื้อวัสดุรายหัวระดับอนุบาล - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
-  รร.เทศบาลวัดสระทอง 
-  รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.ชุมชนบานหนองหญามา 
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
 
 

  
90,000 

(งบอุดหนุน) 
11,327,100 

 
 
4, 385,200 
549,700 
650,100 

1,187,400 
2,246,000 
1,810,200 
498,500 

  
90,000 

(งบอุดหนุน) 
11,327,100 

 
 
4, 385,200 
549,700 
650,100 

1,187,400 
2,246,000 
1,810,200 
498,500 

  
90,000 

(งบอุดหนุน) 
11,327,100 

 
 
4, 385,200 
549,700 
650,100 

1,187,400 
2,246,000 
1,810,200 
498,500 

- โรงเรียนและศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมีวัสดุประจ าหองและมี
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณแ
เกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ
ทันสมัยสามารถเรยีนรูไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



24 โครงการปรับภูมิทัศนแ 
โรงเรียนชุมชนบานหนอง 
หญามา 

- เพื่อใหโรงเรียนสวยงามรมรื่น  
มีความปลอดภัย 
- เพื่อใชเป็นที่ศกึษาดูงาน 
- เพื่อใชเป็นแหลงเรียนรูของครู 
นักเรียน ชุมชน  

จัดภูมิทัศนแโรงเรียนชุมชนบานหนอง 
หญามา  ดังนี้ 
1) ปลูกไมยืนตน,ไมดอก,ไมประดับ
ตามแนวก าแพงหนาโรงเรียนตลอด
แนว ความยาวพ้ืนท่ี 700 เมตร 
- จัดท าสวนหยอมตามแนวก าแพง
ดานทิศตะวันออก (ทางประตูเขา
โรงเรียนที ่1 ทิศตะวันออก) ความ
ยาวพื้นที่ 500 เมตร กวาง 4 เมตร 
- จัดท าสวนหยอมตามแนวก าแพง
ดานทิศตะวันตก (ทางประตูเขา  - 
ออกโรงเรียนที่ 2ทิศตะวันตก) ความ
ยาวพื้นที่  500 เมตร กวาง 5 เมตร 
- จัดท าสวนหยอมหนาอาคารประถม
ตน ความยาวพ้ืนท่ี 40 เมตร กวาง  
10 เมตร สูง 1 เมตร 
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
 
 
 

- โรงเรียนรมรื่นสวยงาม
ปลอดภัยนาอยูอาศัย 
- บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
- ใชเป็นแหลงเรียนรูและศึกษาดู
งานของสถานศึกษา - องคแกร
อื่นๆ 

โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   - ปลูกไมยืนตน, ไมดอก, ไมประดับ 
ตลอด 2 ขางถนนหนาโรงอาหาร - หนา
หอพักหญิง ความยาวพื้นที่ 200 เมตร 
- จัดท าสวนหยอมหนาอาคาร

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

235 
 234 



อเนกประสงคแ (ดานหลังอาคารประถม
ตน) ความยาวพืน้ท่ี 50 เมตร กวาง 10 
เมตร 
- ปลูกไมยืนตนรอบสนามบาสเก็ตบอล 
หนาหอพักชาย ความยาวพ้ืนท่ีโดยรอบ 
500 เมตร 
-  ปลูกไมดอกไมประดับรอบสนาม
ฟุตบอลโรงเรียน ความยาวโดยรอบ
สนาม 2,000 เมตร 
2) ปรับปรุงภูมิทัศนแหนาหอพักหญิง 
-  ปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ 
บริเวณหนาหอพักหญิง ความยาว
ประมาณ 50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   3) ปรับปรุงภูมิทัศนแหนาหอพักชาย
และบริเวณโดยรอบอาคาร 
-  ปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ 
บริเวณหนาหอพักชายและบริเวณ
โดยรอบอาคาร ความยาวประมาณ 
70 เมตร ความกวาง 40 เมตร 
4)  ปรับปรุงภูมิทัศนแบริเวณรอบ
อาคารเรียนมัธยมศึกษา 4/12 

100,000 
 
 

 
 
 

100,000 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

  



- ปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ 
บริเวณหนาและบริเวณโดยรอบ
อาคาร ความยาวประมาณ 70 เมตร 
ความกวาง 50 เมตร 
5) ปรับปรุงภูมิทัศนแบริเวณหนา
อาคารเรียน 3/12 
-  ปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ 
บริเวณหนาอาคารเรียน 3/12 
 

 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
สนามฟุตซอลโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 

-  เพื่อบังแดดใหนักเรียนและ
นักกีฬาเวลาท ากิจกรรม 

-  กอสรางหลังคาเหล็กรดีลอน  คลุม
สนามฟุตซอลหนาเสาธง  กวาง  29  
เมตร  ยาว  31  เมตร 

1,408,600 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  นักเรียน นักกีฬามีที่รมในการ
จัดกิจกรรม 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

26 โครงการกอสรางปรับปรุงรั้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

-  เพื่อก้ันระหวางโรงเรียน
และวัดสระทอง 

-  กอสรางรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนดานทิศ
ตะวันตกติดกับวัดสระทอง  ขนาดยาว  
102  เมตร  สูง  1.90  เมตร 

104,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนและวัดสระทองมคีวาม
เป็นสัดสวน 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

27 โครงการทาสีอาคารมัธยม37
เทศบาลวัดสระทอง 

-  เพื่อใหอาคารมีสภาพใหม
และสวยงามนาด ู

-  ทาสีอาคารมัธยม 37 กวาง  10.50  
เมตร ยาว 80  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  
7,100  ตารางเมตร  จ านวน  1  หลัง 

644,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  อาคารมีสภาพใหมสวยงามนาดู โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

 236 237 



28 โครงการทาสีรั้วโรงเรียน 
เทศบาลวัดสระทอง 

-  เพื่อใหรั้วมีสภาพใหมและ
สวยงามนาด ู

-  ทาสีรั้ว โรงเรียน พื้นที่ไมนอยกวา  
1,178  ตารางเมตร ดังนี้  ดานทิศ
ตะวันออกพื้นที่ไมนอยกวา  454  
ตารางเมตร ดานทิศใต พื้นที่ไมนอยกวา  
342  ตารางเมตร  ดานทิศเหนือ  พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  382  ตารางเมตร 

127,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  รั้วโรงเรียนมสีภาพใหมและ
สวยงามนาดู 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

  

29 
 

โครงการทาสีอาคาร 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

-  เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพใหม
และสวยงามนาด ู
 

-  ทาสีอาคาร 1  ขนาดกวาง  9.00  
เมตร  ยาว  36  เมตร  พื้นที่ไมนอย
กวา  580  ตารางเมตร 
-  ทาสีอาคาร 2  ขนาดกวาง  13.50  
เมตร  ยาว  36  เมตร  พื้นที่ไมนอย
กวา  670  ตารางเมตร 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  อาคารมีสภาพใหมสวยงามนาดู โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ 

30 
 

โครงการกอสรางรั้วดานทิศ
เหนือโรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

-  เพื่อความเป็นสัดสวนและ
ปลอดภัยของนักเรียนนักกีฬา
และทรัพยแสินของราชการ 

-  กอสรางรั้ว  คสล. ขนาดสูง  2.10  
เมตร  ยาว  440.00  เมตร  กออิฐ
บล็อกพรอมเซาะรองตัวว ี

1,051,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  ทรัพยแสินโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

 



31 โครงการกอสรางปรับปรุง 
รางระบายน้ าเสียรอบโรง
อาหารโรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 
 

-  เพื่อใหงาย สะดวกตอการ
รักษาความสะอาด 

-  เปลี่ยนฝารางระบายน้ าเป็นฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด  0.40  x 1.00  
เมตร  โดยรอบโรงอาหาร  พื้นที่ไม
นอยกวา  88.80  เมตร 

273,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  สามารถรักษาความสะอาด
รางระบายน้ าเสียไดสะดวกไมมี
ปัญหาทอน้ าอุดตันและน้ าทวม 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

  

32 โครงการกอสรางปรัปรุง 
รางระบายน้ าเสียถนนหนา
อาคารเรียนประถมโรงเรียน
ชุมชนบานหนองหญามา 

- เพื่อใหโรงเรียนสะดวกตอ 
การรักษาความสะอาด 
แกปัญหาการอุดตันของทอน้ า
อุดตัน น้ าทวม 

- เปลี่ยนฝารางระบายน้ าฝาวีท่ีช ารุด
ออกและท าฝาใหมทดแทน  จ านวน  
30  ฝา 
 

34,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  สามารถรักษาความสะอาด
รางระบายน้ าเสียไดสะดวก ไมมี
ปัญหาทอน้ าอุดตันและน้ าทวม 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

33 โครงการกอสรางสวนหยอม
รอบอาคารอนุบาลโรงเรียน
ชุมชนบานหนองหญามา 

- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแ
และสภาพแวดลอมรอบอาคาร
อนุบาลใหสวยงาม สงา นาอยู
และปลอดภัยกับเด็ก 
 

- ปรัปบุรงสภาพพื้นที่โดยรอบอาคาร
อนุบาลโดยถมดิน ปลูกไมดอกไม
ประดับ  ขนาดพื้นท่ีโดยรอบ  300  
ตารางเมตร  ปลูกหญานวลนอยพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  288  ตารางเมตร 
 

133,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
บริเวณอาคารอนุบาลสวยงาม 
ปลอดภัย ใชเป็นแหลงเรียนรู
และเป็นที่ศึกษาดูงาน 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

239 
238 



34 โครงการกอสรางปรัปปรุง
รางระบายน้ าเสียรอบอาคาร 
หอพักนักกีฬาชาย - หญิง 
โรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา 

- เพื่อใหโรงเรียนสะดวกตอ 
การรักษาความสะอาด 
แกปัญหาการอุดตันของทอน้ า
อุดตัน น้ าทวม 

- กอสรางรางระบายน้ ารางยูฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดยาว 137 เมตร  
รอบอาคารเอนกประสงคแ อาคาร 
หอพักนักกีฬาชาย - หญิง ดังนี ้
 

597,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  สามารถรักษาความสะอาด
รางระบายน้ าเสียไดสะดวก ไมมี
ปัญหาทอน้ าอุดตันและน้ าทวม 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

35 
 

โครงการจัดท าสวนสาระ 
การเรีนยรู (บริเวณคาย
ลูกเสือโรงเรยีน) โรงเรียน
ชุมชนบานหนองหญามา 

-  เพื่อเป็นแหลงเรียนรู 8 กลุม
สาระ เกี่ยวกับพืชพันธุแไมชนิด
ตาง ๆของทองถิ่น สมุนไพร
ทองถิ่น พันธุแไมในวรรณคดี   

จัดท าสวนสาระการเรีนยรู   ดังนี้ 
 
-  ปรับภูมิทัศนแบริเวณคายลูกเสือ 
พื้นที่ขนาด  กวาง  16.00 เมตร  
ยาว  41.00  เมตร 
-  กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง
2.00 เมตรยาว 86.00 เมตรดานหนา
ติดรั้วโรงเรียนบริเวณคายลูกเสือ 

245,000 
(งบเทศบาลฯ) 

156,000 
 

89,000 

- 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 

-  นักเรียนมีแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพันธุแไม
ตาง ๆ  
-  มีที่พักผอนหยอนใจ สภาพ
ภูมิทศันแโรงเรียนสวยงามเป็นท่ี
ศึกษาดูงาน 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

36 
 

โครงการจัดท าซุมปูายนิเทศ
แสดงผลงานดีเดนและปูาย
ประชาสัมพันธแของครู-
นักเรียนโรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

-  เพื่อใชปูายติดตามแสดง
ผลงานดีเดนของโรงเรียน ครู 
นักเรียน และขาวสารตางๆ 
ตลอดจนภารกิจราชการ 

-  กอสรางปูายประชาสัมพันธแ ขนาด
กวาง 2.40 เมตร ยาว 2.20 เมตร 
จ านวน  3  ปูาย ติดตั้งไวใตถุนอาคาร
เรียนประถม 1 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  โรงเรียนมีที่ส าหรับประกาศ 
ประชาสัมพันธแงานโรงเรียน 
สาระขาวสารหนวยงานราชการ 
องคแกรที่เกี่ยวของ 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 



37 โครงการกอสรางเรือนเพาะ
ช าโรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา 
 

-  เพื่อใชเป็นที่เพาะพันธุแ 
กลาไมดอกไมประดับ 
- เพื่อเป็นแหลงเรียนรูของ
ผูเรียน 

-  กอสรางเรือนเพาะช า  ขนาดกวาง  
8  เมตร  ยาว  8  เมตร  จ านวน  1  
หลัง   

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  โรงเรียนมีพันธุแพืชชนิดตาง ๆ 
ส าหรับปลูกไมดอกไมประดับ
ตกแตงอยางเพียงพอ 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

38 โครงการปรัปปรุงภูมิทัศนแ
บริเวณหนาอาคารเรยีน 
3/12  โรงเรียนชุมชนบาน
หนองหญามา 

- เพื่อใหโรงเรียนมีความ
สวยงาม รมรื่น  ปลอดภัย 

- ปลูกหญานวลนอย พื้นที่ไมนอยกวา  
40  ตารางเมตร 
- จัดท าปูายประชาสัมพันธุแ ขนาดสูง 
2.00  เมตร  ยาว  2.00  เมตร 
 

21,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  โรงเรียนรมรื่นสวยงาม
ปลอดภัยนาอยูอาศัย 
 

โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 

39 โครงการทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบานหนอง
หญามา 

-  เพื่อใหอาคารมีสภาพใหม
และสวยงามนาด ู

ทาสีอาคารเรียน  ดังนี ้
 
- ทาสีอาคารเรียนหลังท่ี 1 (3 ช้ัน) 
จ านวน  24  หอง  พื้นที่ไมนอยกวา  
3,080  ตารางเมตร 
- ทาสีอาคารเรียนหลังที่ 2 (3 ช้ัน) 
จ านวน  12  หองเรียน พ้ืนท่ีไมนอย
กวา  1,264  ตารางเมตร 
- ทสีอาคารเอนกประสงคแ จ านวน
พื้นที่ไมนอยกวา  774  ตารางเมตร 
 

551,000 
(งบเทศบาลฯ) 

332,000 
 
 

136,000 
 
 

83,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

-  อาคารมีสภาพใหมสวยงามนาดู โรงเรียนชุมชน 
บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

40 
 

โครงการทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหอาคารมีสภาพใหม
และสวยงามนาด ู

-  ทาสีอาคารเรียน 2  ทาสีทั้งภายใน
และภายนอกอาคร กวาง  8.50 เมตร  
ยาว  60.00  เมตร  จ านวน  1  หลัง 

359,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 
 

-  อาคารมีสภาพใหมสวยงามนาดู โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

41 
 

โครงการกอสรางที่ดื่มน้ า
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน 

- เพื่อใหโรงเรียนมีจุดดื่มน้ า
บริเวณอาคารเรียน 

-  กอสรางที่ดื่มน้ าส าหรับนักเรียน  
จ านวน  5  ก฿อก 
- กอสรางโรงเก็บเครื่องกรองน้ า  
ขนาด 1.50  เมตร ยาว 2.00  เมตร 
จ านวน 1 หลัง 
- กอสรางโรงเคลื่อนท าน้ าเย็น  ขนาด 
1.00 เมตร ยาว 2.00  เมตร จ านวน 
1 หลัง 

128,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 
 

- 
 
 

-  โรงเรียนมีจุดดื่มน้ าไวบริการ
น้ าดื่มใหกับนักเรยีนในโรงเรียน 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

42 โครงการกอสราง พ้ืน คสล. 
ระหวางอาคาร 2 เชื่อม
อาคารเอนกประสงคแ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของนักเรียน 

-  กอสรางพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร 
มีพื้นท่ีไมนอยกวา  79  ตารางเมตร   

23,600 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- 
 

- 
 

-  นักเรียน/ผูปกครอง สามารถ
เดินทางภายในโรงเรียนไดรับ
ความสะดวก 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางปรับปรุง
เรือนเพาะช ากับหองเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทิศ 

- เพื่อมีหองเรียนกลางแจง 
- เพื่อนักเรียนจะไดศึกษาพันธุแ
พืชที่หลากหลาย 

กอสรางปรับปรุงเรือนเพาะช า ขนาด
กวาง  2.50  เมตร  ยาว  6  เมตร  
สูง  3  เมตร 

24,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

-  นักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ
พันธุแพืชตาง ๆ 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

44 โครงการกอสรางปรับปรุง
โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อใหมีโรงอาหารที่เป็น
สุขลักษณะ  สะอาดปลอดภัย 

-  ทาสีอาคารโรงอาหาร  เทพ้ืน  
คสล. หนา  0.10  เมตร  พื้นที่ไมนอย
กวา  120  ตารางเมตร  พื้นที่รวม
ทั้งหมดไมนอยกวา  608  ารางเมตร
จ านวน  1  หลัง   
 
 
 
 

98,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

-  นักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ
พันธุแพืชตาง ๆ 
 

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน           



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการประกวดส านัก 
ทะเบียนมาตรฐาน 
 

-  เพื่อใหสามารถบริการ 
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และไดมาตรฐานสากลของไทย
ดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของ
ภาครัฐ (P.S.O) 
 

-  สงส านักทะเบียนเขารวม
ประกวดตามโครงการคัดเลือก
ส านักทะเบียนมาตรฐาน   
กรมการปกครอง  
-  พัฒนาส านักทะเบียนใหได 
ตามมาตรฐานสากลของไทย  
ดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของ
ภาครัฐ  (P.S.O) 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ส านักทะเบียนฯ ไดรับ 
 การพัฒนาจนไดมาตรฐาน 
 สากล P.S.O  และสามารถ 
 บริการประชาชนไดอยาง 
 มีประสิทธิภาพ 
 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดส านัก
ทะเบียนดีเดน 

-  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส านัก
ทะเบียนทองถิ่นใหสามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑแที่
ก าหนด 
-  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแ 
 งานทะเบียนราษฎรของ 
 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  สงส านักทะเบียนเขารวม
ประกวดตามโครงการคัดเลือก
ส านักทะเบียนดีเดนของสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 
-  พัฒนาส านักทะเบียนใหได
มาตรฐานตามหลักเกณฑแที่ก าหนด 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ส านักทะเบียนฯ ไดรับการ
พัฒนาไดมาตรฐาน P.S.O 
และสามารถบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-  ส านักทะเบียนฯ ไดรับ
รางวัลจากการประกวด 
ส านักทะเบียนดีเดน 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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3 โครงการเสริมสรางความพงึ
พอใจแกผูใชบริการ 
 
 
 

-  เพื่อจัดพิมพแการแดอวยพรวันเกิด
ใหส าหรับเด็กท่ีมาแจงเกิดที่ส านัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
-  เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางเทศบาลกับประชาชน 

ประชาชนท้ังในเขตและนอกเขต
เทศบาลฯ ที่มาแจงเกิด โดย
ด าเนินการ ดังนี ้ ดังนี ้
1)  จัดท าการแดอวยพรวันเกิด ปีละ  
3,000  แผน 
2)  ผูใชบริการที่อยูในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

-  ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีความสุขเมื่อมา
ขอรับการบริการ 

งานทะเบียนราษฎร
ส านักปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการแจงประชาสัมพันธแ
บุคคลที่มีอายุครบ  15  ปี
บริบูรณแ มาท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 

-  เพื่อแจงประชาสัมพันธแใหบุคคล
ที่มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณแ ใหมา
ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

-  จัดสงหนังสือแจงลวงหนากอนอายุ
ครบก าหนดใหแกบุคคลที่จะมีอายุ
ครบ  15  ปีบริบูรณแ และมีชื่อในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยท าการ
ส ารวจขอมูลในทะเบียนบาน  แลว
แจงเจาบานที่มีบุคคลที่มีอายุครบ  
15  ปี บริบูรณแใหมาท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน   
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ประชาชนมีความพึง
พอใจและไดรับความ
สะดวกเมื่อมาขอรับการ
บริการในการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนครั้ง
แรก 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 
 

โครงการประชาสัมพันธแให
ความรูดานการทะเบียน 
ราษฎร 
 

-  เพื่อใหความรูดานการทะเบียน
ราษฎรแกประชาชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธแภารกิจของ
งานทะเบียนราษฎรและ
ศูนยแบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ

-  ประชาสัมพันธแใหความรูดานการ
ทะเบียนราษฎรแกประชาชนทางสื่อ
ตาง ๆ เชน สถานีวิทยุทองถิ่นวาไรตี้ฯ 
ของเทศบาลฯ , แผนพับ , วารสาร 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ประชาชนผูมาใชบริการ
ไดรับความรูและสามารถน า
เอกสารมาขอรับบริการได
อยางถูกตอง 
 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 



เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เป็นตน 
 

6 โครงการส ารวจบุคคลในบาน
และปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร 
 

-  เพื่อส ารวจตรวจสอบรายการ
บุคคลสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทยทุกกลุม 
-  เพื่อปรับปรุงขอมูลและรายการ
ในทะเบียนบานใหถูกตองและเป็น
ปัจจุบัน 

-  ส ารวจบุคคลในบานและปรับปรุง
รายการในทะเบียนบาน โดยส ารวจ
กลุมบุคคล ไดแก 
1)  กลุมบุคคลที่มีช่ือและรายการใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) 
2)  กลุมบุคคลผูสูงอายุและเสี่ยงตอ
การท าใหฐานขอมูลไมตรงกับความ
เป็นจริง 
3)  กลุมคนตางดาวตาง ๆ 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  มีขอมูลรายการทะเบียน
ราษฎรที่ถูกตองตรงความ
เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
-  งายตอการตรวจสอบ 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 
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โครงการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครชุมชนดาน 
การทะเบียนราษฎร 
 

-  เพื่ออบรมอาสาสมัครฯ ซึ่ง
เป็นตัวแทนประจ าชุมชนในการ
ติดตอประสานงานกับส านัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ในดานการทะเบียน
ราษฎร 
-  อบรมเครือขายเพื่อทบทวน
และทดแทนในกรณีลาออกหรือ
กรณีอื่นๆ 

-  จัดอบรมเครือขายอาสาสมัครชุมชน
ดานการทะเบียนราษฎร จ านวน  60-100  
คน  โดยด าเนินการ  ดังนี ้
1)  คัดเลือกประชาชนในชุมชนทั้ง  20  
ชุมชน ๆ ละ 3-5 คน  ท่ีมีอายุตั้งแต 18  
ปีขึ้นไป มีความรูความสามารถในการพูด 
อาน เขียน ภาษาไทยได 
2)  อบรมใหความรูเบื้องตนดานการ
ทะเบียน อาทิ  ทะเบียนราษฎร , ทะเบียน

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีความรูและ
สามารถหาขอมูลดานการ
ทะเบียนจากเครือขายเพื่อ
การขอรับบริการใหไดรับ
ความสะดวก  รวดเร็ว 
-  การส ารวจปรับปรุงดาน
งานทะเบียนมีขอมูลที่ถูกตอง
ตรงกับความเป็นจริง 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

 

247 
246 



ช่ือบุคคล , ทะเบียนครอบครัว , บัตร
ประจ าตัวประชาชน และ พ.ร.บ. ตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
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โครงการรณรงคแ
ประชาสัมพันธแเพิ่ม
ประชากรในเขต 
เทศบาล 
 

-  เพื่อรณรงคแขอความรวมมือ
หนวยงานราชการ สถาน
ประกอบการ บานพัก ฯ ในเขต
เทศบาลฯ ใหแจงบุคคลที่อาศัย
อยูใหถูกตองเป็นปัจจุบัน 

-  ประชาสัมพันธแแจงบุคคลที่เชาหรืออาศัย
ใหมาแจงช่ือใหถูกตองตามระเบียบ 
ไดแก  หนวยงานราชการ สถาน
ประกอบการ บานพัก ฯ ในเขตเทศบาลฯ 
ใหแจงบุคคลที่อาศัยอยู 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-  ประชาชนมีความเขาใจถึง
ระเบียบของทางราชการและ
ยินดีใหความรวมมือ 
-  สถิติจ านวนประชากร
ถูกตองตามความเป็นจริง 

-  งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ส่วนที่  6 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249 
 

ส่วนที่  6 



การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล 

  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เนนการ
วางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมเมือง   เมื่อน าแผนไปสูการปฏิบัติ    กระบวนการสุดทายของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพ่ือใหกระบวนก ารติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2548 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  มีอ านาจหน้าที่ 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นตอสภาเทศบาล,  ผูบริหารทองถิ่น ,   เพ่ือใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด      ไดก าหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล   เพ่ือตรวจสอบวาการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่ก าหนด
ไวหรือไม    ซึ่งประกอบดวย   4   ขั้นตอน    ดังนี้ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดของงาน   โดยผูที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา 
เทศบาลจะตองก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว 

2. การสังเกตและการตรวจทาน เมื่อก าหนดมาตรฐานของงานแลว ผูรับผิดชอบโครงการ 
จะตองสังเกตตรวจสอบการด าเนินงาน 

3. เปรียบเทียบผลงานกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว  เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแลวน าขอมูล 
หรือผลงานที่ไดบันทึกไวมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด 
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4. การปรับปรุงแกไข  หากตัวชี้วัดที่ก าหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวาการ 
ด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว  แตหากผลงานมีคว ามแตกตางกันมากจะตองท า
แนวทางแกไขตอไป 

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 



  เกณฑแท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดก าหนดขึ้น  จุดประสงคแเพ่ือใหการด าเนินงานในดานการ
ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหบรรลุวัตถุประส งคแตาม
ที่ตั้งไว  โดยเกณฑแพิจารณาประกอบดวย  7  ดาน   ดังนี้ 
  1.  ดานการบรรลุเปูาหมาย   เกณฑแนี้จะประเมินผลกับโครงการใหญ ๆ  ที่สงผลกระทบ
ถึงความเป็นอยูของประชาชน  สังคม  และใชเงินงบประมาณสูง 
  2.  ดานเศรษฐกิจ พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ เชน  การผลิต
เพ่ิมข้ึนการบริโภคเพ่ิมข้ึน ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 
  3.  ดานสังคม   พิจารณาจากการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมหรือไมขัดกับ
ความเชื่อถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คานิยมและทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่นั้นหรือไม 
  4.  ดานการเงิน    เป็นการวิเคราะหแความคุมคาของผลที่ไดรับ 
  5. ดานเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการด าเนินการตามโครงการวาถูกตองหรือไม  
ผลของงานตรงตามท่ีก าหนดหรือไม 
  6. ดานสิ่งแวดลอม  เป็นการศึกษาวา โครงการสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนอย
เพียงใด  เชน  ภาวะอากาศเป็นพิษ   ควันพิษ   น้ าเนา 

7.  ดานการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม   โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาวาโครงการกอใหเกิดประโยชนแตอสังคมโดยสวนรวม  ไมกอใหเกิดความขัดแยง  สงผลตอ
ประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐ 

ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ไดด าเนินการติดตามแผนพัฒนาทุกเดือน  
และไดเสนอใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลระยะที่   1   เดือนตุลาคม  2554  –  มกราคม  2555   
2. การติดตามและประเมินผลระยะที่   2   เดือนกุมภาพันธแ –  พฤษภาคม   2555 
3.  การติดตามและประเมินผลระยะที่  3   เดือนมิถุนายน  –  กันยายน   2555 

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

  ร่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2555 – 2557) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

              งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

  กองวิชาการและแผนงาน 
   www.roietmunicipal.go.th   

 
ค าน า 

 
 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่เกิดจากการระดมความคิดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยยึดหลักผลประโยชนแและการมีสวนรวมตัดสินใจ
ของประชาชน เพ่ือใชเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหเกิดความสมดุล

http://www.roiet/


เป็นธรรมอยางยั่งยืน  มุงสู  “สังคมอยูเย็นเป็นสุขรวมกัน”  อันจะเป็นการเสริมสรางประโยชนแสุขใหแก
ประชาชนโดยถวนหนา สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดหวังเป็นอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ฉบับนี้  
จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และน าความเจริญมาสูทองถิ่นสืบไป 
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นายนุชากร  มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรี 
นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรี 
นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตร ี
นายรัตน์       หลักค า   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ดร.สาธิต กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายพีรพงศ์  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรี 



นายสุเวช    ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นายธีรพล  ขวัญรัมย ์   รองปลัดเทศบาล 
 

ที่มาของข้อมูล 
ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กองการศึกษา 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
สถานธนานุบาล 
ประชาคมเมือง  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
นายสุเวช ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
นายธีรพล   ขวัญรัมย ์   รองปลัดเทศบาล 
นางสาวศิริพร  ไชยโภค   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

นายธนพนธ์ ปฐมก าเนิด+   รก.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวทัศนา  เมืองครุธ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางดารณี  ชัยมานะพร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวกรชนก  ยุคะลัง   นักวิชาการคลัง 

นางสาวนฤสรณ์  ตรีกุล   เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาววรัชยา  วรกิจไพบูลย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
นางสาวปานทิพย์  เพ็งอารีย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 


